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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة باليوم الوطني من ملوك وروؤ�صاء واأمراء الدول ال�صقيقة وال�صديقة

خليفة: الثاين من دي�شمرب يوم لتعميق حب الوطن وتعزيز التوا�شل القائم بني ال�شعب وقيادته

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زاي��د  بن 
تهنئة  ب���رق���ي���ات  اهلل«  »ح���ف���ظ���ه 
ال�49  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
للدولة من ملوك وروؤ�شاء واأمراء 

الدول ال�شقيقة وال�شديقة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى  كما 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
“رعاه اهلل”  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
مماثلة  تهنئة  ب��رق��ي��ات  امل�شلحة 

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�49.
وبهذه املنا�شبة اأكد �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
اهلل” اأن  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بتفاوؤل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل  ال��ت��ط��ل��ع 

وتخطيطا  لآف���اق���ه،  ا���ش��ت�����ش��راف��ا 
اإماراتي  نهج  هو  مل�شاراته  م�شبقا 
املغفور  ممار�شاته  اأر���ش��ى  اأ�شيل، 
ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
البناة  الآب������اء  واإخ����وان����ه  ن��ه��ي��ان، 
�شنعوا  الإرادة  ب���ق���وة  ال����ذي����ن 
جتربة وحدوية فريدة و و�شعوا 
احتادية  لدولة  الأ�شا�س  اللبنات 
التا�شعة  بالذكرى  اليوم  نحتفل 
والأربعني لتاأ�شي�شها، ونفاخر مبا 
قدمته للعامل من منوذج يحتذى 
امل�شتدامة  والتنمية  النه�شة  يف 
وما رفدت به الب�شرية من مثال 
يقتدى به يف الت�شامح والتعاي�س 
والن��ف��ت��اح ون��ب��ذ ال��ك��راه��ي��ة، وما 
وفرته لأبنائها من رفاهية وعدل 

وم�شاواة واأمن ورخاء.
وقال �شموه يف كلمة وجهها عرب 
الذكرى  يف  ال��وط��ن«  درع  »جملة 
ال��ت��ا���ش��ع��ة و الأرب�����ع�����ني لإع�����ان 
الحتفاء  اإن  الإحت����������اد:  دول������ة 

اإدارة  يف  ه����ام  ع��ن�����ش��ر  ب��ال��ت��اري��خ 
للم�شتقبل..  ال��ب��ن��اء  و  احل��ا���ش��ر 
التي  تلك  هي  الناجحة  ف��ال��دول 
بثقافتها،  وتزهو  بهويتها،  تعتز 

وتفاخر بعظماء رجالها، وتاأ�شي�شا 
احتفالتنا  ت����اأت����ي  ه�������ذا،  ع���ل���ى 
دولتنا،  تاأ�شي�س  بذكرى  ال�شنوية 
بالن�شبة  دي�����ش��م��رب  م��ن  ف��ال��ث��اين 

لنا، �شعبا وقيادة، هو يوم لتعميق 
التوا�شل  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن،  ح��ب 
وقيادته،  ال�����ش��ع��ب  ب���ني  ال���ق���ائ���م 
بالعرفان  ف��ي��ه  ن�شتح�شر  ي����وم 

الكرام،  ال��دول��ة  موؤ�ش�شي  ���ش��رة 
اأر�شوا دعائم دولة نفتخر  الذين 
ب���الن���ت���م���اء ل���ه���ا، وال�����دف�����اع عن 
وج���وده���ا، و���ش��ي��ظ��ل الحت�����اد، هو 
اإلهامنا،  وم�����ش��در  دول��ت��ن��ا،  روح 

ورمز تاحمنا.
اأك���د ���ش��اح��ب ال�شمو  م��ن ج��ان��ب��ه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اأن 
�شيظل  م��ن دي�شمرب  ال��ث��اين  ي��وم 
اإنه  واأغ��اه��ا.. وق��ال  اأيامنا  اأع��ز 
اليوم الذي انت�شرت فيه احلكمة 
ال�شريفة..  وال���غ���اي���ات  وامل���ب���ادئ 
اآباوؤنا  ف��ي��ه  ج�شد  ال���ذي  وال���ي���وم 
املوؤ�ش�شون قوة و كرامة و ف�شائل 
الإم�����ارات.. وهو  اأب��ن��اء  و خ�شال 
اأ�شافنا  ك��ف��اح  ت���وج  ال���ذي  ال��ي��وم 
و�شمودهم وجناحهم يف احلفاظ 

على اأر�شنا«.
اأك���د ���ش��اح��ب ال�شمو  م��ن ج��ان��ب��ه 

اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
امل�شلحة..اأن  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى 
مبنا�شبة  حتتفل  الإم����ارات  دول��ة 
49 يف مرحلة  ال��  الوطني  اليوم 
خالها  تقف  تاريخها،  يف  فارقة 
مو�شحة بالفخر والعزة، ومفعمة 

وميلوؤها  والأم����������ل،  ب���ال���ط���م���وح 
م�شرة  موا�شلة  على  الت�شميم 
خمتلف  يف  احل�شارية  اإجنازاتها 
املجالت.. م�شيفا اأن هذه امل�شرة 
لن تتوقف، باإذن اهلل، مهما كانت 

الظروف والتحديات.
)التفا�شيل �س4-2(

حممد بن را�شد : اليوم الوطني اأعز اأيامنا واأغالها واأعدكم اأن القادم �شيكون اأكرث جماال وبهاء
حممد بن زايد : االإمارات جتربة تنموية ا�شتثنائية يف العامل..وم�شريتها م�شتمرة رغم التحديات

التا�صع والأربعني

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�س رومانيا باليوم الوطني لبالده
•• ابوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بعث �شاحب 
يوهاني�س  فرنر  كاو�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"  "حفظه 

رئي�س رومانيا وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لباده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س كاو�س 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث  يوهاني�س.  فرنر 
مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل معايل لودوفيك اأوربان رئي�س وزراء رومانيا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س اأفريقيا الو�شطى باليوم الوطني لبالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
رئي�س جمهورية  ت��وادي��را  اأرك��اجن  فاو�شتني  فخامة  اإىل  تهنئة  اهلل" برقية 

اأفريقيا الو�شطى وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لباده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س فاو�شتني اأركاجن تواديرا.
ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل فرمني 

نيقريبادا رئي�س وزراء جمهورية اأفريقيا الو�شطى.

يف  منوذجا  للعامل  وقدمها  دولتنا،  و�شمعة  مكانة  من  عظم  مبا  احلياة، 
الريادة والإجناز.

ال�شيا�شية  التنمية  م�شرة  يف  م�شهودة  منجزات  حتقيق  يف  جنحنا  لقد 
ن�شبة  رفعنا  الحت��ادي،  الوطني  املجل�س  ل��دور  وتعزيزا  وم�شاركة  متكينا 
امل��راأة بداخله، ومتكني دور ال�شباب فيه، و�شيظل برنامج التمكني  متثيل 
وخ�شو�شيته،  الإم��ارات��ي  املجتمع  من  يتخذ  م�شتداما،  نهجا  ال�شيا�شي 
اأما الإجنازات القت�شادية فقد ج�شدتها جملة موؤ�شرات  دليا ومرجعا، 
مواجهة  على  العالية  وقدرته  اقت�شادنا  �شابة  عك�شت  تناف�شية،  عاملية 
العاملية، وهي قدرة ي�شتمدها اقت�شادنا  ال�شدمات والتقلبات والتحديات 
اأ�شول  ن��اج��ح��ة،  اق��ت�����ش��ادي  ت��ن��وي��ع  �شيا�شة  اأب���رزه���ا  م��ق��وم��ات  م��ن جملة 
هذا  وقبل  متنوعة،  �شادرات  وا�شعة،  جتارية  عاقات  كبرة،  ا�شتثمارية 

اإن�شان متمكن، قادر على العطاء والإبداع.
و على م�شتوى رفاهية املجتمع و ا�شتقراره جنحنا يف التاأ�شي�س لنظام �شحي 
جمتمعية  تنمية  برامج  و  امل�شتوى  رفيع  تعليمي  نظام  و  عاملية  مبعاير 
الوطن، وبنية  اأرجاء  اإ�شكان عمت  ورعاية اجتماعية متميزة وم�شروعات 
على  حمافظ  متاحم،  اآم��ن  ملجتمع  م�شتدامة  وبيئة  متكاملة،  حتتية 
هويته، واإىل غر ذلك من الإجن��ازات امل�شهودة، التي مكنتنا و�شعبنا من 

العبور بنجاح، من مرحلة التمكني، اإىل مرحلة �شناعة اخلم�شني.
اأبنائي املواطنون واملواطنات ..

يف هذا اليوم، التحية والتقدير م�شتحقان جلنود و�شباط �شف و�شباط 
وقادة قواتنا امل�شلحة، وقوات ال�شرطة والأجهزة الأمنية املختلفة، الذين 
وحفظا  لأمنه،  وتعزيزا  للوطن،  حرا�شة  الواجب  واأدوا  الأم��ان��ة،  حملوا 
الوطن،  ذاك��رة  يف  حمفورة  �شهدائنا  ت�شحيات  و�شتظل  مكت�شباته،  على 
رمز عزة وبطولة، وم�شدر فخر واعتزاز لاأجيال. �شائلني اهلل اأن يجعلنا 
من عباده ال�شاكرين، واأن ي�شدد خطانا، ويعيننا و�شعبنا بالإرادة القوية، 
والهمة العالية، واأن يظل العدل، و�شيادة القانون، وتوفر احلياة الكرمية 

للمواطن واملقيم، هي جوهر احلكم يف بادنا، وروح احتادنا.
وفقكم اهلل، وكل عام واأنتم بخر" .

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" اأن التطلع اإىل امل�شتقبل بتفاوؤل ا�شت�شرافا لآفاقه، وتخطيطا م�شبقا 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  اأر�شى ممار�شاته  اأ�شيل،  اإماراتي  نهج  مل�شاراته هو 
�شنعوا  الإرادة  بقوة  الذين  البناة  الآب��اء  واإخ��وان��ه  نهيان،  اآل  �شلطان  بن 
جتربة وحدوية فريدة و و�شعوا اللبنات الأ�شا�س لدولة احتادية نحتفل 
اليوم بالذكرى التا�شعة والأربعني لتاأ�شي�شها، ونفاخر مبا قدمته للعامل 
من منوذج يحتذى يف النه�شة والتنمية امل�شتدامة وما رفدت به الب�شرية 
من مثال يقتدى به يف الت�شامح والتعاي�س والنفتاح ونبذ الكراهية، وما 

وفرته لأبنائها من رفاهية وعدل وم�شاواة واأمن ورخاء.
و قال �شموه يف كلمة وجهها عرب "جملة درع الوطن" يف الذكرى التا�شعة 
اإن الح��ت��ف��اء بالتاريخ عن�شر ه��ام يف  و الأرب��ع��ني لإع���ان دول���ة الحت���اد 
اإدارة احلا�شر و البناء للم�شتقبل.. فالدول الناجحة هي تلك التي تعتز 
هذا،  على  وتاأ�شي�شا  رجالها،  بعظماء  وتفاخر  بثقافتها،  وتزهو  بهويتها، 
دي�شمرب  من  فالثاين  دولتنا،  تاأ�شي�س  بذكرى  ال�شنوية  احتفالتنا  تاأتي 
بالن�شبة لنا، �شعبا وقيادة، هو يوم لتعميق حب الوطن، وتعزيز التوا�شل 
القائم بني ال�شعب وقيادته، يوم ن�شتح�شر فيه بالعرفان �شرة موؤ�ش�شي 
والدفاع  لها،  بالنتماء  نفتخر  دول��ة  دعائم  اأر�شوا  الذين  الكرام،  الدولة 
ورمز  اإلهامنا،  وم�شدر  دولتنا،  روح  هو  الحت���اد،  و�شيظل  وج��وده��ا،  عن 

تاحمنا.
وا�شت�شرافا  وا�شحة،  روؤي��ة  تتطلب  امل�شتقبل  �شناعة  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
مبكرا للفر�س والتحديات، و�شجاعة يف اتخاذ القرارات املعززة جلاهزية 
الدولة، و�شمن م�شروعنا لت�شميم اخلم�شني �شنة املقبلة، كانت القرارات 
وزارات  اأخريات، ودمج  وا�شتحداث  وزارات  بتغير م�شمى  اتخذناها  التي 
اأهمية  ذات  دولة معنيني مبلفات  وزراء  اإىل جانب تخ�شي�س  بع�شها،  يف 
و  العلمي  والبحث  احلكومي  التطوير  راأ�شها  وعلى  ق�شوى،  م�شتقبلية 
التكنولوجيا املتقدمة والذكاء ال�شطناعي و الأنظمة الذكية والقت�شاد 
الرقمي و تطبيقات العمل عن بعد و الطاقة املتجددة و الأم��ن الغذائي 

و رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب و مت��ك��ني امل����راأة و اإع����داد جيل 
جديد من الكوادر الوطنية املوؤهلة، 
والعقول  ال��ك��ف��اءات  اأف�شل  وج��ذب 
اأن�����ش��اأن��ا جمل�شا  ك��م��ا  ال���دول���ة،  اإىل 
لعلماء الإمارات، وجمل�شا ل�شبابها، 
وامل�����وارد  للتعليم  اأع���ل���ى  وجم��ل�����ش��ا 
بخطوات  وت���ق���دم���ن���ا  ال���ب�������ش���ري���ة، 
الطاقة  ع�����ش��ر  ن���ح���و  م���ت�������ش���ارع���ة 
النووية واملتجددة بت�شغيل حمطة 
النووية  الطاقة  لإن��ت��اج  "براكة" 

عن  العمل  تطبيقات  الرقمي،  والقت�شاد  الذكية  الأنظمة  ال�شطناعي، 
بعد، الطاقة املتجددة، الأمن الغذائي، رعاية ال�شباب، متكني املراأة، اإعداد 
جيل جديد من الكوادر الوطنية املوؤهلة، وجذب اأف�شل الكفاءات والعقول 
اإىل الدولة، كما اأن�شاأنا جمل�شا لعلماء الإمارات، وجمل�شا ل�شبابها، وجمل�شا 
نحو ع�شر  مت�شارعة  وتقدمنا بخطوات  الب�شرية،  وامل��وارد  للتعليم  اأعلى 
الطاقة النووية واملتجددة بت�شغيل حمطة "براكة" لإنتاج الطاقة النووية 
باإطاق  الف�شاء  لدولتنا يف قطاع  الريادي  الدور  ور�شخنا من  ال�شلمية، 
ال�شحة  مل�شتقبل  من��اذج  بناء  يف  �شرعنا  كما  امل��ري��خ،  الأمل" اإىل  "م�شبار 
والتعليم والبنية التحتية والطاقة والنقل واملوا�شات واخلدمات وريادة 

الأعمال وامل�شروعات ال�شغرة واملتو�شطة، وم�شتقبل العاقات الدولية.
اأبناء الوطن وبناته ..

التحديات،  م��ن  ك��ث��را  حملت  ا�شتثنائية،  �شنة   2020 �شنة  ك��ان��ت  لقد 
وعلى راأ�شها جائحة فرو�س كورونا امل�شتجد"كوفيد – 19" التي متكنا 
تعقيم  وبرنامج  �شارمة،  اح��رازي��ة  وت��داب��ر  ح��ازم��ة،  وقائية  ب��اإج��راءات 
وطني فعال، من ال�شيطرة على انت�شار املر�س، وتوفر احلماية والرعاية 
بقوة  ون�شارك  �شواء،  حد  على  والزائرين  واملقيمني  للمواطنني  الطبية 
العاملية املبذولة لتطوير تقنيات الك�شف عن املر�س، وتطوير  يف اجلهود 
لقاح للق�شاء عليه، وو�شط كل هذا عززنا من القيم الإن�شانية الإماراتية 
على  لقدرتهم  تعزيزا  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  جانب  اإىل  فوقفنا  الرا�شخة، 

مواجهة اجلائحة وتداعياتها، مقدمني امل�شاعدة دون متييز.
اأنها  اإل  واملادية،  الب�شرية  تكلفتها  بالرغم من فداحة  اإن هذه اجلائحة، 
ك�شفت عن كفاءة نظامنا ال�شحي، واجلاهزية العالية لدولتنا يف مواجهة 
حالت الطوارئ والأزمات، واأكدت تطور البنية التحتية لتقنيات املعلومات 
والت�شالت، مبا مكن موؤ�ش�شاتنا من التحول يف ي�شر نحو العمل والتعليم 

عن بعد.
ويف هذا املقام، نتقدم بعظيم التقدير للمخل�شني واملخل�شات املتفانني يف 
اأداء الواجب .. اإدارة ر�شيدة لاأزمة، ومواجهة حا�شمة للجائحة، وحفاظ 
على اأمن الإمارات، وحماية لقت�شادها، ورعاية ل�شحة جمتمعها، و�شمان 
ل�شتدامة العملية التعليمية، مرحمني على ال�شحايا، داعني للم�شابني 
بال�شفاء العاجل، واثقني من قوة وحيوية ومرونة اقت�شادنا الوطني، الذي 

تعافى يف وقت قيا�شي من تداعيات الأزمة، ليخرج منها باأقل اخل�شائر.
املواطنون الكرام..

اأبناء  ب�شواعد  حتققت  التي  التنموية  والقفزات  النوعية  الإجن���ازات  اإن 
جاءت  ما  التمكني،  مرحلة  �شنوات  ط��وال  فيه،  واملقيمني  الوطن  وبنات 
اإمنا كانت حم�شلة طبيعية لروؤية ثاقبة ت�شر عليها حكومتنا  �شدفة و 
ت�شريعات  تبنيناه من  وما  ال��روؤى،  وان�شجام  وتكامل  واملحلية،  الحتادية 
وما ا�شتحدثناه من �شيا�شات عززت من كفاءة واأداء املنظومة احلكومية، 
وا�شعة الأ�شا�س القوي لبيئة داعمة كان لها الدور املوؤثر يف حت�شني جودة 

باإطاق  الف�شاء  لدولتنا يف قطاع  الريادي  الدور  ور�شخنا من  ال�شلمية، 
ال�شحة  مل�شتقبل  من��اذج  بناء  يف  �شرعنا  كما  امل��ري��خ،  الأمل" اإىل  "م�شبار 
والتعليم والبنية التحتية والطاقة والنقل واملوا�شات واخلدمات وريادة 

الأعمال وامل�شروعات ال�شغرة واملتو�شطة، وم�شتقبل العاقات الدولية.
و فيما يلي ن�س الكلمة.

.. املواطنات  و  املواطنون  " اأبنائي 
اأ�شحاب  اإخ���واين  وبا�شم  با�شمي،  وب��رك��ات��ه،  اهلل  ورح��م��ة  عليكم  ال�شام 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام الإمارات، نتقدم لكم، باأ�شمى 
اآيات التهاين والتربيكات، واأنتم بعظيم التفاوؤل ت�شتقبلون �شنة جديدة، 
يف  وت�شتعدون  احتادنا،  لإع��ان  الذهبي  باليوبيل  حتتفلون يف خواتيمها 
الأوىل  للمئوية  املكملة  املقبلة  �شنة  اخلم�شني  ل�شتقبال  ذات���ه،  ال��وق��ت 
لتاأ�شي�س دولتنا، بروؤى م�شتقبلية تهيىء بادنا لتحقيق قفزات نوعية يف 
اإىل تبوئ املركز الأول   ،2071 القطاعات كافة مبا يوؤهلها بحلول �شنة 

عامليا يف املوؤ�شرات العاملية للرفاهية وال�شعادة وجودة احلياة.
م�شبقا  وتخطيطا  لآف��اق��ه،  ا�شت�شرافا  بتفاوؤل،  امل�شتقبل  اإىل  التطلع  اإن 
مل�شاراته هو نهج اإماراتي اأ�شيل، اأر�شى ممار�شاته -املغفور له- ال�شيخ زايد 
�شنعوا  الإرادة  بقوة  الذين  البناة،  الآب��اء  واإخ��وان��ه  نهيان،  اآل  �شلطان  بن 
جتربة وحدوية فريدة، وو�شعوا اللبنات الأ�شا�س لدولة احتادية نحتفل 
اليوم بالذكرى التا�شعة والأربعني لتاأ�شي�شها، ونفاخر مبا قدمته للعامل 
من منوذج يحتذى يف النه�شة والتنمية امل�شتدامة، وما رفدت به الب�شرية 
من مثال يقتدى به يف الت�شامح والتعاي�س والنفتاح ونبذ الكراهية، وما 

وفرته لأبنائها من رفاهية وعدل وم�شاواة واأمن ورخاء.
للم�شتقبل  والبناء  احلا�شر  اإدارة  يف  ه��ام  عن�شر  بالتاريخ،  الحتفاء  اإن 
وتفاخر  بثقافتها،  وتزهو  بهويتها،  تعتز  التي  تلك  الناجحة هي  فالدول 
بذكرى  ال�شنوية  احتفالتنا  تاأتي  ه��ذا،  على  وتاأ�شي�شا  رجالها،  بعظماء 
يوم  وقيادة، هو  �شعبا  لنا،  بالن�شبة  دي�شمرب  فالثاين من  دولتنا،  تاأ�شي�س 
يوم  وقيادته،  ال�شعب  بني  القائم  التوا�شل  وتعزيز  الوطن،  حب  لتعميق 
ن�شتح�شر فيه بالعرفان �شرة موؤ�ش�شي الدولة الكرام، الذين اأر�شوا دعائم 
دولة نفتخر بالنتماء لها، والدفاع عن وجودها، و�شيظل الحتاد، هو روح 

دولتنا، وم�شدر اإلهامنا، ورمز تاحمنا.
اأبناء الوطن الأوفياء ..

للفر�س  مبكرا  وا�شت�شرافا  وا�شحة،  روؤي��ة  تتطلب  امل�شتقبل  �شناعة  اإن   
الدولة،  جلاهزية  املعززة  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  و�شجاعة  والتحديات، 
و�شمن م�شروعنا لت�شميم اخلم�شني �شنة املقبلة، كانت القرارات 
التي اتخذناها بتغير م�شمى وزارات وا�شتحداث اأخريات، ودمج 
معنيني  دول���ة  وزراء  تخ�شي�س  ج��ان��ب  اإىل  بع�شها،  يف  وزارات 
التطوير  راأ�شها  وعلى  ق�شوى،  م�شتقبلية  اأهمية  ذات  مبلفات 

والذكاء  املتقدمة  التكنولوجيا  العلمي،  والبحث  احلكومي 

اأكد اأن الدول الناجحة هي تلك التي تعتز بهويتها، وتزهو بثقافتها، وتفاخر بعظماء رجالها

رئي�س الدولة: الثاين من دي�شمرب يوم لتعميق حب الوطن وتعزيز التوا�شل القائم بني ال�شعب وقيادته
النه�شة والتنمية امل�شتدامة والت�شامح والتعاي�س واالنفتاح ونبذ الكراهية يف  يحتذى  منوذج  من  للعامل  االإمارات  قدمته  مبا  • نفاخر 

امل�شتقبل تتطلب روؤية وا�شحة، وا�شت�شرافا مبكرا للفر�س والتحديات، و�شجاعة يف اتخاذ القرارات املعززة جلاهزية الدولة • �شناعة 
عن كفاءة نظامنا ال�شحي، واجلاهزية العالية لدولتنا يف مواجهة حاالت الطوارئ واالأزمات ك�شفت  كورونا  •  جائحة 

ء املركز االأول عامليا يف املوؤ�شرات العاملية للرفاهية وال�شعادة وجودة احلياة تبوُّ اإىل   ،2071 �شنة  بحلول  •  نتطلع 
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اأخبـار الإمـارات
»بيئة« حتتفل باليوم الوطني الـ 49 للدولة بتنظيم اأول 

عر�س �شوئي يعمل بالطاقة ال�شم�شية على م�شتوى املنطقة
•• دبي-الفجر:

�شتحتفل "بيئة"، ال�شركة الرائدة يف جمال ال�شتدامة مبنطقة ال�شرق الأو�شط، 
والأربعني  التا�شع  الوطني  باليوم  املرموقة،  اجلوائز  من  الكثر  على  واحلائزة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة واحتاد اإماراتها ال�شبع اليوم، من خال تقدمي 
عر�س �شوئي رائع يعمل بالطاقة ال�شم�شية، لتقدم بذلك �شبقاً يعّد الأول من 
نوعه على م�شتوى املنطقة. و�شت�شت�شيف ال�شركة هذا العر�س يف مقرها الرئي�شي 
املقرر اإطاقه يف العام املقبل 2021، ليكون واحداً من اأذكى املكاتب ال�شديقة 

للبيئة يف العامل، لعتماده على اأحدث تقنيات الذكاء ال�شطناعي املتكاملة. 

اأجرى 129،900 فح�س ك�صفت عن 1،289 اإ�صابة

»ال�شحة« تعلن �شفاء 768 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفرو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم، 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 129،900 فح�س جديد خال ال�شاعات 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 1،289 حالة اإ�شابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��ازم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 170،149 حالة.
كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 4 م�شابني وذلك من تداعيات الإ�شابة 
بفرو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 576 
وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  وقاية  و  ال�شحة  وزارة  واأع��رب��ت  حالة. 

تعازيها وموا�شاتها لذوي املتويف، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع 
ال�شحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����ش��اب��ني، 
ل�شحة  �شماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد 

و�شامة اجلميع.
768 حالة جديدة مل�شابني بفرو�س  ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت  كما 
املر�س  اأعرا�س  التام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 155،667 حالة.

وعد �صعب الإمارات يف م�صتهل عام احتادنا اخلم�صني اأن القادم �صيكون اأكرث جمال وبهاء

حممد بن را�شد : يوم الثاين من دي�شمرب �شيظل اأعز اأيامنا و اأغالها
اإىل امل�شتقبل بثقة واأمل، م�شلحني بروؤيتنا وخرباتنا واإجنازاتنا يف بناء االإن�شان والعمران نتطلع  املديد..  عمره  من  اخلم�شني  العام  احتادنا  يدخل  • غدا 
زايد ورفيق دربه ال�شيخ را�شد واإخوانهما حكام االإمارات طيب اهلل ثراهم جميعا واأثابهم على ما قدموا لوطننا و�شعبنا واأمتنا ال�شيخ  ورمزنا  والدنا  واعتزاز  بفخر  • ن�شتذكر 
• منذ تاأ�شي�س دولتنا ونحن ن�شعى يف دروب اخلري الأمتنا وو�شعنا خرباتنا املكت�شبة بت�شرف اأ�شقائنا و�شنظل ن�شعى لرفعة نهو�س عاملنا العربي

بني دول العامل االأكرث تقدما وازدهارا االأوىل  ال�شفوف  يف  دولتنا  تكون  اأن  االإمارات  ملئوية  • روؤيتنا 
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اأن يوم الثاين من دي�شمرب �شيظل اأعز 
اأيامنا واأغاها.. وقال اإنه اليوم الذي انت�شرت فيه احلكمة واملبادئ والغايات 
ف�شائل  و  كرامة  و  ق��وة  املوؤ�ش�شون  اآب��اوؤن��ا  فيه  ج�شد  ال��ذي  واليوم  ال�شريفة.. 
اأ�شافنا و�شمودهم  ك��ف��اح  ت��وج  ال���ذي  ال��ي��وم  الإم�����ارات.. وه��و  اأب��ن��اء  و خ�شال 

وجناحهم يف احلفاظ على اأر�شنا".
اليوم  الوطن" مبنا�شبة  "درع  جملة  ع��رب  وجهها  كلمة  يف   - �شموه  اأ���ش��اف  و 
املديد..  عمره  من  اخلم�شني  العام  احت��ادن��ا  يدخل  :" غ��دا   - ال�49  الوطني 
نتطلع اإىل امل�شتقبل بثقة واأمل، م�شلحني بروؤيتنا وخرباتنا واإجنازاتنا يف بناء 
باجلهد  حتققت  املا�شية  العقود  يف  جناحاتنا  اأن  مدركني  والعمران،  الإن�شان 
هذا  م�شاعفة  اإىل  املقبلة  اخلم�شة  العقود  يف  و�شنحتاج  وال��ع��زمي��ة..  وال��ع��رق 
اأ�شعب،  والتحدي  اأك���رب،  فالطموح  ال��ق��درات،  وتعزيز  الإن��ت��اج  وزي���ادة  اجلهد 

واملناف�شة اأ�شد، والتحولت حولنا اأ�شرع واأعمق " .
الفخر  ي�شعدنا وميلوؤنا مب�شاعر  دولتنا  اأحرزته  الذي  التقدم  اإن  �شموه  وقال 
جناح  فكل  ال��ع��رب..  لأ�شقائنا  مماثا  تقدما  نريد  يكفينا..  ل  لكنه  والر�شا 

يتحقق يف بلد عربي ميثل قوة م�شافة ل�شالح العامل العربي باأ�شره.
واأ�شاف �شموه :" اليوم وروح الحتاد ت�شري يف اأرجاء وطننا و نفو�س مواطنينا 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  رم��زن��ا  و  وال��دن��ا  واع��ت��زاز  بفخر  ن�شتذكر 
ورفيق دربه ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم واإخوانهما حكام الإم��ارات طيب 
تراث  اإن  واأمتنا..  و�شعبنا  لوطننا  قدموا  ما  على  واأثابهم  جميعا  ثراهم  اهلل 
اآبائنا خالد وحي ما دامت على الأر�س حياة.. يعي�س فينا زارعا روح الطموح 
والتفاوؤل، وحمفزا على الإجناز، ومقويا عزميتنا يف مواجهة التحديات، ودافعا 

م�شرة وطننا اإىل الأمام واملجد والعا.
وذكر �شموه اأنه منذ تاأ�شي�س دولتنا و نحن ن�شعى يف دروب اخلر لأمتنا.. كنا 
دائما جزءا من الإجماع العربي، و�شعينا دائما لوحدة ال�شف، وبادرنا مل�شاعدة كل 
من ق�شرت اإمكانياته عن تلبية احتياجات التنمية يف بلده.. واأطلقنا مبادرات 
تلو مبادرات لتمكني ال�شباب العربي معرفيا وعلميا واإداريا وثقافيا.. وو�شعنا 
خرباتنا املكت�شبة بت�شرف اأ�شقائنا و�شنظل ن�شعى لرفعة نهو�س عاملنا العربي، 
فنحن منه وهو منا واإذا مل تكن امل�شركات العديدة بني دولنا العربية كافية 
اأعلى  اإىل  تدعو  وحدها  اجلغرافيا  ف��اإن  العربية،  ال��دول  بني  التعاون  لتعميق 

درجات التكامل والتن�شيق، وتوؤكد وحدة امل�شر ووحدة الأمن وال�شتقرار.
وفيما يلي ن�س كلمة �شموه ..

الرحيم.. الرحمن  اهلل  " ب�شم 
اأيها املواطنون واملواطنات الكرام..

ال�شام عليكم ورحمة اهلل بركاته..
دولتنا..  وقيام  احتادنا  لتاأ�شي�س  الأربعني  و  التا�شعة  الذكرى  بحلول  اأهنئكم 
اآل نهيان  واأتوجه معكم بالتهنئة لأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وويل عهده نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، واإخواين 
الإم��ارات، حفظهم اهلل  الأعلى لاحتاد حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب 
جميعا. اليوم وروح الحتاد ت�شري يف اأرجاء وطننا ونفو�س مواطنينا، ن�شتذكر 
دربه  ورفيق  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ورمزنا  والدنا  واعتزاز  بفخر 
الإم��ارات طيب اهلل ثراهم  واإخوانهما حكام  اآل مكتوم  �شعيد  را�شد بن  ال�شيخ 

جميعا واأثابهم على ما قدموا لوطننا و�شعبنا واأمتنا.
اآب��ائ��ن��ا خ��ال��د وح��ي م��ا دام���ت على الأر�����س ح��ي��اة. يعي�س فينا زارعا  ت���راث  اإن 
مواجهة  يف  عزميتنا  ومقويا  الإجن���از،  على  وحمفزا  وال��ت��ف��اوؤل،  الطموح  روح 

التحديات، ودافعا م�شرة وطننا اإىل الأمام واملجد والعا.
اأيها املواطنون واملواطنات..

م��ف��اج��اآت وغمو�س  م��ن  ب��ه  ا�شتثنائيا مب��ا حفل   2020 ال��ع��ام  ه��ذا  ك��ان  لقد 
الذهول  واأح��ي��ان��ا  والتح�شب،  القلق  فيه  وح��د  ال���ذي  ال��ع��ام  ك��ان  وحت���دي���ات.. 
واخلوف 7،7 مليار ن�شمة هم �شكان املعمورة، فتاأكدت وحدة م�شر الب�شر كما 

مل تتاأكد من قبل.
مليون   1،4 ح��وايل  بحياة  الآن  حتى  اأودى  ال�شغر  متناهي  جمهول  فرو�س 
اإن�شان، واأ�شاب نحو 60 مليونا، والأرقام يف ت�شاعد.. وقلب القت�شاد العاملي 
راأ�شا على عقب، وعرقل ال�شفر وحركة الطران و�شا�شل اإمداد الغذاء والدواء 
وال�شلع، واأربك عمل احلكومات والأ�شواق وال�شركات، وفر�س اإجراءات احلظر 

والإغاق يف كل مكان.
الكا�شف جل���دارة حكوماتها،  والم��ت��ح��ان  ل��ل��دول،  ال�شعب  الخ��ت��ب��ار  ع��ام  ك��ان 
الأوبئة  ملواجهة  ا�شتعدادها  وكفاءة  اإجراءاتها،  وجناعة  موؤ�ش�شاتها،  وفاعلية 

والكوارث وما يرتب عليها.
بامتياز، وتفوق  اأحمد اهلل �شبحانه وتعاىل على جناح دولتنا يف هذا الختبار 
حكومتنا وموؤ�ش�شاتنا وا�شتعداداتنا ملكافحة الأوبئة والكوارث.. وهو تفوق �شهد 

له العامل ومنظماته املتخ�ش�شة.

عملنا  يف  اأ�شيا  ج��زءا  والتقدم  التنمية  خلدمه  وت�شخره  اجلديد  مواكبة 
قوتنا  تعاظم  اأ���ش��رار  من  وه��ذا  جمتمعنا..  ثقافة  يف  ثابتا  ومكونا  وتفكرنا، 
وتطوير  القت�شاد،  تنويع  يف  وتقدمنا  احلكومي،  الأداء  يف  ومتيزنا  الذاتية، 

اخلدمات، وجتويد التعليم، وحتقيق التوازن بني اجلن�شني.
والتطوير  التغير  ثقافة  ور���ش��وخ  وق��ي��ادت��ه،  �شعبنا  ب��ني  املتبادلة  الثقة  ه��ذه 
ومواكبة اجلديد يف جمتمعنا، �شتفتح لوطننا اأبواب الأعوام اخلم�شني املقبلة 
على ات�شاعها، و�شتمكن �شبابنا و�شاباتنا واأجيالنا ال�شاعدة من حتقيق روؤيتنا 
باأن تكون دولتنا يف ال�شفوف الأوىل بني دول العامل الأكرث  ملئوية الإم��ارات، 
اأك��رث من  2021، ونقرب  العام  �شهر يحل  اأق��ل من  وازده���ارا. وبعد  تقدما 
الكربى  النطاقة   2021 العام  ي�شهد  اأن  نريد  الوطني اخلم�شني..  عيدنا 
يف  والأف�شل  متيزا  الأك��رث  دولتنا  تكون  اأن  نريد  املقبلة..  اخلم�شني  لاأعوام 
ببناء  النفط،  بعد  ما  ملرحلة  القطاعات  كل  تهيئة  و�شنوا�شل  احلياة..  نوعية 
اقت�شاد معريف حقيقي اأ�شا�شه البتكار والإبداع والعلوم والتكنولوجيا احلديثة 
وال�شتثمار يف العقول والكفاءات النوعية، وتعزيز منظومة القيم احل�شارية 
القائمة على الت�شامح والنفتاح والتعاي�س وقبول الآخر، واحلفاظ على تراثنا 
وت�شييد  الريادة،  على  عامليا  والتناف�س  الأ�شيلة،  وتقاليدنا  وعاداتنا  الوطني 

القواعد القوية ل�شتدامة التنمية لاأجيال القادمة.
العمل  ف��رق  و  للخم�شني  لا�شتعداد  العليا  اللجنة  تتابع  ال�شياق  ه��ذا  يف  و 
املتخ�ش�شة العمل على مدار ال�شاعة وقد ان�شم اإليهم املجتمع والقطاع اخلا�س 
وكل من لديه فكرة للم�شاركة يف ت�شميم امل�شتقبل، وذلك تاأكيدا لنهج امل�شاركة 

الرا�شخ يف دولتنا منذ تاأ�شي�شها.
وقد اأجنز هذا اجلهد الوطني املبارك مرئيات لكافة قطاعتنا احليوية، واأ�شهم 
يف تطوير الت�شريعات ذات ال�شلة، مبا يف ذلك ت�شريعات تدعم التنمية وتعزز 
جديدة،  اقت�شادية  لقطاعات  الأب���واب  وتفتح  القت�شاد  وت��ق��وي  حمركاتها، 
وتطور بيئة الأعمال وحتفز ال�شتثمار املبا�شر وت�شجع البتكار وجتذب العقول 
والتكنولوجيا  املتقدمة  العلوم  على  امل��رت��ك��زة  احليوية  امل��ج��الت  يف  املتميزة 

والبحث والتطوير.
اأيها املواطنون واملواطنات..

اإن التقدم الذي اأحرزته دولتنا ي�شعدنا ومياأنا مب�شاعر الفخر والر�شا لكنه ل 
يكفينا.. نريد تقدما مماثا لأ�شقائنا العرب.. فكل جناح يتحقق يف بلد عربي 

ميثل قوة م�شافة ل�شالح العامل العربي باأ�شره.
و منذ تاأ�شي�س دولتنا ونحن ن�شعى يف دروب اخلر لأمتنا.. كنا دائما جزءا من 
الإجماع العربي، و�شعينا دائما لوحدة ال�شف، وبادرنا مل�شاعدة كل من ق�شرت 
اإمكانياته عن تلبية احتياجات التنمية يف بلده.. واأطلقنا مبادرات تلو مبادرات 
خرباتنا  وو�شعنا  وثقافيا..  واإداري���ا  وعلميا  معرفيا  العربي  ال�شباب  لتمكني 
املكت�شبة بت�شرف اأ�شقائنا، و�شنظل ن�شعى لرفعة نهو�س عاملنا العربي، فنحن 
منه وهو منا، واإذا مل تكن امل�شركات العديدة بني دولنا العربية كافية لتعميق 
درجات  اأعلى  اإىل  تدعو  وحدها  اجلغرافيا  ف��اإن  العربية،  ال��دول  بني  التعاون 

التكامل والتن�شيق، وتوؤكد وحدة امل�شر ووحدة الأمن وال�شتقرار.
وعلى الرغم مما يزخر به العامل العربي من م�شاكل وحتديات، وما تدهورت 
دائما  والإ�شاح متاحة  النهو�س  فاإن فر�س  العربية  ال��دول  الأو�شاع يف  اإليه 
ملن ميتلك الوعي والإرادة، ولعل ال�شطراب ال�شخم والباهظ التكاليف الذي 
عا�شته دول بذاتها قد و�شل اإىل م�شارف نهاياته، وكما خلف خ�شائر فادحة يف 
اأي�شا درو�شا ثمينة من  الأرواح واملمتلكات، وجروحا عميقة يف النفو�س، خلف 

�شاأن ا�شتيعابها اأن ي�شرع من عمليات اإعادة البناء ومداواة اجلراح.
يحتاج عاملنا العربي اأن يفكر بلغة ومعطيات العقد الثالث من القرن احلادي 
التي  والقيمية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املتغرات  واأن يدرك عمق  والع�شرين، 
على  ويتعرف  امل�شتقبل  ي�شت�شرف  واأن  الأخ���رة،  ال�شنوات  يف  عاملنا  اجتاحت 
واأمناط  القدمية  الو�شائل  ب��اأن  تاما  يقينا  يوقن  واأن  فيه،  التنمية  حمركات 
العمل والتفكر القدمية لن تف�شي اإىل نتائج جديدة، بل �شتعيد اإنتاج القدمي 
ول  اأمنا  ول  �شاما  ي�شنع  ول  م�شتدامة،  تنمية  يبني  ل  و  ي�شر  ل  ومعظمه 

ا�شتقرارا.
مل يعد مقبول اإلقاء م�شوؤولية الف�شل على الغر وعلى املوؤامرات والتدخات 
اخلارجية.. فمنذ قرون واإقليم ال�شرق الأو�شط حما لهتمام القوى الكربى، 
وقد تعمق هذا الهتمام بعد احلرب العاملية الأوىل وزادت تاأثراته، مما جعل 

الأمن وال�شتقرار يف الإقليم جزءا من الأمن وال�شتقرار الدوليني.
خيارين:  اأح��د  اأم��ام  وو�شعتها  الإقليم،  دول  على  باأثقالها  األقت  احل��ال  ه��ذه 
اأو ترك تاأثراته  اإما ا�شتثمار هذا الهتمام الدويل مبا يعزز تنميتها واأمنها، 

ومناف�شاته تتحكم يف �شياقات الأحداث وتطوراتها و�شبل اإدارتها.
ال��دويل ممثا  النظام  واأن  بالغمو�س،  الآن  يت�شم  ال��دويل  الو�شع  اأن  �شحيح 
بالأمم املتحدة يحتاج اإىل مزيد من الفاعلية، وان التدافع يغلب على العاقات 
بني الدول الكربى، وان ذلك كله ينعك�س على اإقليمنا ويعقد ق�شاياه ونزاعاته، 
وي�شعب عاجها واإيجاد حلول لها.. لكن ال�شحيح اأي�شا اأن هذا الو�شع لي�س 
مربرا لبقاء الإقليم يف حال النتظار للتطورات يف الو�شع الدويل، ولي�س مدعاة 
للقعود عن ال�شعي اجلاد ملعاجلة ق�شايا الإقليم وم�شاكله املزمنة، بخا�شة واأن 

لنموذجنا  ال�شرعي  الب��ن  فهو  ب�شربة حظ  اأو  النجاح �شدفة  ه��ذا  ي��اأت  و مل 
ا�شراتيجياته  قلب  يف  وي�شعه  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يح�شن  ال��ذي  الإم��ارات��ي 
وخططه، ويعد لكل اأمر عدته، ويتح�شب للطوارئ وكل الحتمالت واأ�شواأها.. 
على  وال��ق��درة  وامل��رون��ة  بالفاعلية  وموؤ�ش�شاته  حكوماته  متتع  على  ويحر�س 

اتخاذ القرار املنا�شب يف الوقت املنا�شب.
ا�شتجاب  اجل��ائ��ح��ة..  خ��ط��ورة  م�شتوى  اإىل  و�شعبا  حكومة  اأداوؤن����ا  ارت��ق��ى  لقد 
جمتمعنا لإجراءات الوقاية كما يجب.. وخا�شت موؤ�ش�شاتنا املعنية حربا على 
وكوادرها  املتطورة مبن�شاآتها وجتهيزاتها  ال�شحية  بنيتنا  ومكنتنا  اجلائحة.. 
بادنا  ف��ت��ب��واأت  اإ�شاباتها،  م��ن  واحل��د  انت�شارها  وكبح  اجلائحة  اح��ت��واء  م��ن 
ال�شكان، وجنحت يف حتقيق  الفحو�س قيا�شا لعدد  الأول عامليا يف عدد  املركز 

م�شتهدفات ر�شد الإ�شابات ومتابعتها ون�شبة التعايف.
و اإذ فر�شت اجلائحة على كثر من دول العامل اإعادة النظر يف نظمها ال�شحية، 
فاإننا يف الإمارات اتخذنا املبادرات ال�شرورية لدعم قطاعنا ال�شحي الذي نثق 
بكفاءته وجناعته، و نعتز بتبوئه املرتبة الأوىل عامليا يف �شبعة موؤ�شرات �شحية 
من بينها مدى تغطية الرعاية ال�شحية، وقلة امل�شاكل ال�شحية، ومدى وجود 

برامج وطنية للك�شف املبكر.
الغذاء والدواء،  تاأمني احتياجات جمتمعنا من  اآخ��ر، جنحنا يف  وعلى �شعيد 
غذاء  منظومة  مبكر  وقت  يف  اأعددنا  وكنا  ال�شراتيجي،  خمزونهما  وعززنا 
م�شتدامة، وا�شتحدثنا قبل ثاث �شنوات وزارة الأمن الغذائي واأن�شاأنا "جمل�س 

الإمارات لاأمن الغذائي".
م�شاعفة  اإىل  ونتطلع  ال��غ��ذاء،  م��ن  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  حتقيق  هدفنا  يظل  و 
"املن�شة الوطنية لا�شتدامة الزراعية" خلدمة  اأن�شاأنا  اإنتاجنا الزراعي، وقد 
هذا القطاع احليوي وتوفر حلول تقنية لحتياجاته.. كما نتطلع اإىل تعزيز 
درهم  مليار   62 على  ا�شتثماراتها  تزيد  التي  املتطورة  الغذائية  �شناعاتنا 

لت�شتمر يف النمو والتو�شع.
اأيها املواطنون واملواطنات..

التكيف  وا�شتطعنا  عملهم..  وط��رق  الب�شر  حياة  اأمن��اط  اجلائحة  غ��رت  لقد 
بعد  العمل عن  نظام  اأر�شت احلكومة  اجل��دي��دة..  الأمن��اط  وي�شر مع  ب�شرعة 
القطاع  و���ش��رك��ات  التعليم  موؤ�ش�شات  اإىل  ال��ن��ج��اح  وام��ت��د  ب��ن��ج��اح..  وم��ار���ش��ت��ه 
اخلا�س. والف�شل يف ذلك يعود لثاثة اأمور اأولها فاعلية احلكومة ومرونتها 
حتولنا  وثانيها  وح�شم،  ب�شرعة  القرار  اتخاذ  على  وقدرتهم  كوادرها  وكفاءة 
املبكر منذ عقدين حلكومة اإلكرونية، ثم تطويرها اإىل حكومة ذكية.. وثالثها 

امتاكنا بنية حتتية رقمية متطورة ت�شاهي اأف�شل املوجود يف العامل.
و هكذا توا�شلت اأعمالنا بوتائرها املعتادة، واأحيانا بوتائر اأ�شرع، وم�شينا قدما 
يف تنفيذ برامج عام ال�شتعداد للخم�شني، واأعدنا هيكلة احلكومة باجتاه يحقق 
ال�شرعة يف اتخاذ القرار، ويعظم القدرة على مواكبة املتغرات واغتنام الفر�س 

امل�شاحبة لها، مبا يعزز منجزات وطننا ومكت�شباته.
الزمنية  الربامج  وف��ق  ال�شراتيجية  م�شاريعنا  تنفيذ  يف  قدما  م�شينا  كما 
الأم��ل والقمر  واإط��اق م�شبار  النووية،  املو�شوعة، فتم ت�شغيل حمطة براكة 
من  جديد  جيل  لتاأهيل  الطبية  الأب��ح��اث  مركز  ود�شنا  �شات،  م��زن  ال�شناعي 
الباحثني يف املجال الطبي، واإنتاج لقاحات فعالة �شد الأوبئة، واإجراء بحوث 

تعنى بالأمرا�س املنت�شرة يف بلدنا.
و مل تغر اجلائحة و ل اجلمود القت�شادي العاملي من نهجنا يف م�شاعدة الدول 
الأقل حظا ودعم جهودها يف مواجهة اجلائحة.. وقد قدمت دولتنا م�شاعدات 
طبية و اإغاثية لأكرث من مائة دولة، واأكدنا خال م�شاركتنا يف قمة جمموعة 
الع�شرين التزام دولة الإمارات الكامل مب�شاندة كل جهد هدفه حتقيق م�شلحة 
عامرة  اإىل مرحلة جديدة  العبور  على  الب�شرية  ومعاونة  كان،  اأينما  الن�شان 

بالأمل بعد التغلب على جائحة ت�شببت يف عرقلة جهود التنمية العاملية.
الراهنة  التحديات  لتخطي  الأمثل  ال�شبيل  هو  امل�شرك  العمل  اأن  اأكدنا  كما 
لتمكني  والإرادات  العزائم  توحيد  اإىل  ودع��ون��ا  ال�شلبية،  تداعياتها  وجت���اوز 
املجتمعات، ل�شيما الأقل حظا، من جتاوز هذه التحديات وتخطيها لت�شتطيع 
موا�شلة التنمية وتلبية احلاجات الأ�شا�شية التي ت�شمن اأب�شط اأ�شكال احلياة 
الرعاية  وت��وف��ر  امل���راأة  متكني  مثل  امل�شركة  العاملية  فق�شايانا  ل��اإن�����ش��ان. 
ق�شايا  ومواجهة  التكلفة،  منخف�س  تعليم  وت��وف��ر  امل��ن��اخ،  وتغر  ال�شحية، 
الأمن الغذائي واملائي ل ميكن عاجها من دون اأن تعمل دول املجموعة كيد 

واحدة وبعزمية واحدة، واإرادة دولية موحدة.
اأيها املواطنون واملواطنات..

اأن تبني الأفكار وطرق العمل اجلديدة، لي�س  اآبائنا ومن خرباتنا  تعلمنا من 
اأمرا �شعبا، اإمنا ال�شعوبة تكمن دائما يف اخلروج من الأفكار القدمية وطرق 

العمل املعتادة.
ف��ال��ن��ا���س ع����ادة ي��ط��م��ئ��ن��ون مل���ا ع���رف���وا وخ�����ربوا، وي��ت��ح�����ش��ب��ون ل��ل��ج��دي��د ورمبا 
الأه��م يف جتاوز  العامل  بقيادته  �شعبنا  وثقة  ب�شعبنا  ثقتنا  وكانت  يخافونه.. 
هذه ال�شعوبة، وقد جنحنا بنهج التدرج يف التوفيق بني تقاليدنا ومقت�شيات 

التطوير والتحديث.
وتعزز هذا النجاح باإجنازاتنا امل�شهودة وامللمو�شة يف كل جمالت حياتنا، فباتت 

معظمها حجب وراءه حقوق النا�س يف التنمية وال�شتقرار والعي�س الكرمي.
املكان..  نحن يف دول��ة الإم��ارات ل نعرف النتظار ول القعود ول املراوحة يف 
لو انتظرنا ملا اأقمنا احتادنا، وملا حققنا التنمية، وملا بنينا منوذجنا الإماراتي 
اإىل  بدولتنا  و�شلنا  ومل��ا  الذاتية،  قوتنا  م�شادر  تعزيز  يف  جنحنا  ومل��ا  املتاألق، 

مكانتها املرموقة والفاعلة واملحرمة يف العامل باأ�شره.
ن��ح��ن ن��ع��م��ل ون���ب���ادر وجن��ت��ه��د ون�����ش��ت�����ش��رف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ون��ع��ت��م��د التخطيط 
كل  م��ن  واف��ي��ة، ومتحي�س  درا���ش��ة  بعد  اإل  اأم��ر  على  نقدم  ول  ال�شراتيجي، 

اجلوانب، وحت�شب لكل الحتمالت.
وهذا ما مكننا من الإ�شهام الفعال يف مكافحة التطرف والإرهاب، ويف اإحباط 
بني  احل��وار  قنوات  بناء  ويف  العربي،  وانتمائه  اليمن  هوية  تغير  خمططات 
الثقافات، واإطاق وثيقة الأخوة الإن�شانية مب�شاركة اأكرب مرجعيتني دينيتني 

يف الإ�شام و امل�شيحية.
لخراق  ثمينة  فر�شة  لإقليمنا  الإبراهيمي" قدمنا  "التفاق  اأبرمنا  وحني 
اجل��م��ود، وحت��ري��ك امل��ي��اه ال���راك���دة، و���ش��ق ط���رق تف�شي اإىل ال�����ش��ام والأم���ن 

والتعاي�س والتفرغ للتنمية.
العامل بق�شيتهم  الفل�شطينية وذكر  اأ�شقائنا  اأرا�شي  اأوقف التفاق ق�شم  لقد 
اأفقا نحو حقوقهم  اأن غيبتهما الأح��داث وامل�شتجدات، وفتح لهم  العادلة بعد 

امل�شروعة يف دولتهم امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س ال�شرقية.
اأيها املواطنون واملواطنات..

يف يومنا الوطني اأحيي معكم �شباط وجنود قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية 
ب��دوره��م احل��ي��وي يف �شون حرية  اع��ت��زازي  واأج���دد  املدنية،  واأج��ه��زة احلماية 
ووفائهم  لت�شحياتهم  وتقديري  وطننا،  وا�شتقرار  واأم��ن  و�شيادة  وا�شتقال 
والإيثار  العطاء  يف  و�شعبنا  وطننا  ومبادئ  لقيم  وجت�شيدهم  والق�شم،  للعهد 

والولء والنتماء.
لقد اأظهرت قواتنا امل�شلحة كفاءة و�شجاعة يف كل املهام التي كلفت بها، و�شجلت 
معظم  حترير  يف  اأ�شهم  احرافيا  واأداء  ب��ط��ولت  ال�شقيق  اليمن  اأر����س  على 
اأداء مهمتها بنجاح واإ�شهامها  اإعادة انت�شار ا�شراتيجي بعد  اأرا�شيه.. ونفذت 

يف اإعادة بناء القوات ال�شرعية اليمنية.
كان اليمن حمل اهتمام ورعاية دولتنا منذ تاأ�شي�شها، و�شيظل كذلك، وتوا�شل 
اإعمار  واإع��ادة  اليمني،  ال�شعب  لدعم  الإن�شانية  اجلهود  يف  م�شاهماتها  دولتنا 
بناه التحتية، كما توا�شل م�شاركتها يف اجلهود الدولية ال�شاعية اإىل حل �شلمي 

ي�شع حدا لل�شراعات والنق�شامات اليمنية.
اأي�شا بتحية حارة جلي�شنا الأبي�س وكتائبه من الأطباء واملمر�شني  اأتوجه  و 
وتقدموا  وخ��اط��روا  وتفانيا،  اإخ��ا���ش��ا  اأظ��ه��روا  ال��ذي��ن  والإداري����ني  والفنيني 

ال�شفوف ملكافحة جائحة كورونا وعاج م�شابيها.
لقد قدم جي�شنا الأبي�س اأبطال جددا لوطننا منوذجهم املمر�شة اأ�شماء مزيود 
ال�شحي التي بادرت اإىل قطع اإجازتها الدرا�شية، وفارقت ر�شيعها، وعملت 12 
�شاعة يف اليوم. يف وطننا اآلف الرجال والن�شاء مثل اأ�شماء.. ينت�شرون يف كل 
ومهاراتهم،  ومعارفهم  قدراتهم  وينمون  ويبدعون،  ينجزون  العمل،  مواقع 
�شبيل  ياألون جهدا يف  ل  الذين  واأبطالنا  تن�شب،  ل  التي  الأه��م  ثروتنا  اإنهم 

رفعة وطنهم ورفاه و�شعادة مواطنيهم.
اأيها املواطنون واملواطنات..

�شيظل يوم الثاين من دي�شمرب اأعز اأيامنا واأغاها.. فهو اليوم الذي انت�شرت 
اآباوؤنا  فيه  ج�شد  ال��ذي  اليوم  وه��و  ال�شريفة..  والغايات  وامل��ب��ادئ  احلكمة  فيه 
املوؤ�ش�شون قوة وكرامة وف�شائل وخ�شال اأبناء الإمارات.. وهو اليوم الذي توج 

كفاح اأ�شافنا و�شمودهم وجناحهم يف احلفاظ على اأر�شنا.
امل�شتقبل  اإىل  نتطلع  امل��دي��د..  عمره  من  اخلم�شني  العام  احت��ادن��ا  يدخل  غ��دا 
بثقة واأمل، م�شلحني بروؤيتنا وخرباتنا واإجنازاتنا يف بناء الن�شان والعمران، 
والعزمية..  والعرق  باجلهد  املا�شية حتققت  العقود  اأن جناحاتنا يف  مدركني 
الإنتاج  وزي��ادة  اإىل م�شاعفة هذا اجلهد  املقبلة  العقود اخلم�شة  و�شنحتاج يف 
وتعزيز القدرات، فالطموح اأكرب، والتحدي اأ�شعب، واملناف�شة اأ�شد، والتحولت 
حولنا اأ�شرع واأعمق. اأعدكم يف م�شتهل عام احتادنا اخلم�شني اأن القادم �شيكون 
اأكرث جمال وبهاء، فروؤيتنا ات�شعت، وخرباتنا تراكمت وتعمقت، وقدرتنا على 
ت�شاعفت...  للم�شتقبل  والتخطيط  املتغرات  ومواكبة  التحديات  مواجهة 
والأهم من هذا وذاك اأنتم اأبناء وبنات الإمارات، مبا عهدناه فيكم من عزمية 
واإخا�س وكفاءة ومتيز، وما عرفناه فيكم من حب لوطنكم وتفان يف خدمته.
وال�شام عليكم  الغامنني  العائدين  واأنتم بخر. وع�شاكم من  كل يوم وطني 

ورحمة اهلل وبركاته.

العدد 13103 بتاريخ 2020/12/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : وورلد نيتك للتجارة العامة �س.ذ.م.م  
ال�شكل  ال��ت��ج��اري.  امل��رك��ز   - درى  ب��ن  احمد  حميد  ملك   401/02 رق��م  مكتب   : العنوان 
التجاري  القيد بال�شجل  القانون:ذات م�شئولية حمدودة رقم الرخ�شة: 650562  رقم 
التاأ�شر يف  باأنه قد مت  : 1072165 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/10/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/10/15 وعلى 
الغد للح�صابات  �صروق  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  من لديه 
�س.ذ.م.م العنوان :  مكتب رقم 102 - ملك ال�شيخ حممد بن علي بن را�شد النعيمي 
امل�شتندات  - النهدة الأوىل - ديرة - هاتف:...... - فاك�س:...... ،م�شطحباً معه كافة 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13103 بتاريخ 2020/12/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�صروق الغد للح�صابات �س.ذ.م.م
النهدة   - النعيمي  را�شد  بن  بن علي  ال�شيخ حممد  - ملك  رقم 102  :  مكتب  العنوان 

الأوىل - ديرة - هاتف:...... - فاك�س:...... 
امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
وورلد نيتك للتجارة العامة �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب  املذكور اأعاه لت�شفية : 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/10/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2020/10/15 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأع��اه  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13103 بتاريخ 2020/12/2   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:
 ال�شيد/ حممد ب�شر �شوهار ابيفى ، اجلن�شية الهند

ال�شم  100% يف  ال��ب��ال��غ��ه  ح�����ش��ت��ه  )ت���ن���ازل( يف  يت�شمن  ع��ل��ى حم���رر  ال��ت�����ش��دي��ق  وط��ل��ب 
التجاري:�شوبر ماركت الأريام ، ن�شاط الرخ�شة �شوبرماركت ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
القت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم:528065 ال�شادر بتاريخ:2004/4/26 يف دائرة 
الهند  اجلن�شية   ، الدين  �شينو  الدين  ال�شيد/حن�س  اىل  بخورفكان  القت�شادية  التنمية 
على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   .
توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13103 بتاريخ 2020/12/2   

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 2768/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- نافني مانراو  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : حنان بنت املربوك بن عمر بنعبد العظيم
وميثله:عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�شرب

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/11/3  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ 
حنان بنت املربوك بن عمر بنعبد العظيم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )1890816( 
وحتى   2016/3/25 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من  وذل��ك   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م 
ال�شداد التام والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأن الإمارات حتتفل باليوم الوطني الــ 49 وهي تقف مو�صحة بالفخر والعزة، ومفعمة بالطموح والأمل 

حممد بن زايد : االإمارات جتربة تنموية ا�شتثنائية يف العامل..وم�شريتها م�شتمرة رغم التحديات
وجتربتنا الوحدوية الفريدة ونحن اأكرث قوة وثقة بالنف�س والقدرات الفتية  دولتنا  عمر  من  اخلم�شني  العام  • ندخل 

•  ا�شتطاعت االإمارات اأن تقدم منوذجًا فاعال واإن�شانيا، يف التعامل مع جائحة كورونا واإدارة اآثارها وتداعياتها على خمتلف امل�شتويات 
• االإمارات تعمل من اأجل ال�شالم االإقليمي ال�شامل الذي ي�شتفيد منه اجلميع ويحقق م�شالح اجلميع ويعزز اأركان اال�شتقرار واالأمن يف املنطقة
لالإمارات وج�شدوا اأخالق �شعبها يف الدفاع عن الوطن بالدماء واالأرواح فداء  اأرواحهم  قدموا  الذين  البوا�شل  �شهدائنا  اأرواح  على  • نرتحم 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اليوم  مبنا�شبة  حتتفل  الإم����ارات  دول��ة  امل�شلحة..اأن  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
49 يف مرحلة فارقة يف تاريخها، تقف خالها مو�شحة بالفخر  ال��  الوطني 
الت�شميم على موا�شلة م�شرة  والأم��ل، وميلوؤها  بالطموح  والعزة، ومفعمة 
لن  امل�����ش��رة  ه���ذه  اأن  امل���ج���الت.. م�شيفا  احل�����ش��اري��ة يف خمتلف  اإجن��ازات��ه��ا 
تتوقف، باإذن اهلل، مهما كانت الظروف والتحديات، لتوؤكد اأنها جتربة تنموية 
التنمية يف  املتعارف عليها يف جتارب  ا�شتثنائية خارج كل احل�شابات واملعاير 

العامل كله قدمياً وحديثاً.
وقال �شموه يف كلمة له مبنا�شبة اليوم الوطني ال�49 للدولة .." اإن الإمارات 
واجهت مع بقية دول العامل.. التحديات ال�شعبة التي �شببتها جائحة كورونا 
وال�شادقة  املخل�شة  اجلهود  ثم  اهلل،  بف�شل  " وا�شتطاعت،   19  - كوفيد   "
لفرق خط الدفاع الأول، وروح الفريق الواحد بني موؤ�ش�شاتها، ووعي �شعبها 
املتقدمة..  التكنولوجية  اأر�شها، وجاهزيتها ال�شحية وبنيتها  واملقيمني على 
اآثارها  واإدارة  اجلائحة  م��ع  التعامل  يف  واإن�شانيا،  ف��اع��ا  من��وذج��اً  ت��ق��دم  اأن 
ل�شحة  الق�شوى  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء  مع  امل�شتويات،  خمتلف  على  وتداعياتها 
اأن  .. موؤكدا �شموه  املواجهة  واإ�شراتيجيات  النا�س و�شامتهم يف كل خطط 
الإن�شان هو املحور الأ�شا�شي مل�شروعنا التنموي والبو�شلة التي تتحرك وفقاً 

لها كل خططنا واإ�شراتيجياتنا يف املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل.
واأ�شاف �شموه اأن الدولة عربت عن وجهها الإن�شاين النا�شع منذ اليوم الأول 
تتبناه وت�شر عليه يف هذا  الذي  واأك��دت م�شداقية نهجها  لظهور اجلائحة، 
اخل�شو�س من خال تقدميها الدعم املجرد للدول واملجتمعات التي حتتاج 
اأو موقعها اجلغرايف  اأوعرقها  اأومذهبها  دينها  اإىل  النظر  دون  امل�شاعدة،  اإىل 
بجانب دعواتها املتكررة اإىل التكاتف الإن�شاين الدويل يف مواجهة هذا اخلطر 
واحتواء تداعياته.. كما ت�شارك بفعالية يف اجلهود العلمية والبحثية الدولية 
دول  خمتلف  مع  وتعاونت  للفرو�س،  ولقاحات  عاجات  اإيجاد  اإىل  الهادفة 
واللقاحات  العاجات  ه��ذه  توفر  اإىل  ودع��ت  ال��ه��دف،  ه��ذا  لتحقيق  ال��ع��امل 

للجميع دون ا�شتثناء، من منطلق اإميانها بوحدة امل�شر الب�شري.
وق���ال ���ش��م��وه " ن��دخ��ل ال��ع��ام اخل��م�����ش��ني م��ن ع��م��ر دول��ت��ن��ا ال��ف��ت��ي��ة وجتربتنا 
النف�س والقدرات.. واأ�شد عزماً  اأكرث قوة وثقة يف  الوحدوية الفريدة ونحن 
ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  املقبلة،  �شنة  اخلم�شني  خ��ال  اأهدافنا  بلوغ  على 
دولة  " لتكون  اهلل  " حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
الإمارات كما نتطلع ون�شتهدف.. اأف�شل دولة يف العامل بحلول الذكرى املائة 
و�شعها  التي  الرا�شخة  والأرك���ان  القوية  الأ�ش�س  اإىل  م�شتندين  لإن�شائها.. 

القادة املوؤ�ش�شون رحمهم اهلل".
كما اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان.. اأن الإم��ارات تعمل 
من اأجل ال�شام الإقليمي ال�شامل الذي ي�شتفيد منه اجلميع ويحقق م�شالح 
املوارد والطاقات  املنطقة، ويوجه  اأركان ال�شتقرار والأمن يف  اجلميع ويعزز 
خلدمة �شعوبنا والرتقاء بها ومتهيد الطريق اأمام الأجيال القادمة نحو غد 
اأف�شل..انطاقاً من توجهاتها الرا�شخة وامل�شتقرة منذ عهد املغفور له ال�شيخ 
الدولة  مواقف  اأن  على  م�شددا  زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".. 
جتاه الق�شايا الإقليمية والدولية، كانت و�شتظل، مواقف اإيجابية وم�شوؤولة، 

تدفع دائماً يف اجتاه ال�شام.
للدولة.. وفيما يلي ن�س كلمة �شموه مبنا�شبة اليوم الوطني ال�49 

الإخ��وة والأخ���وات والأب��ن��اء.. حتتفل دول��ة الإم���ارات مبنا�شبة اليوم الوطني 
التا�شع والأربعني، يف مرحلة فارقة يف تاريخها، تقف خالها مو�شحة بالفخر 
الت�شميم على موا�شلة م�شرة  والأم��ل، وميلوؤها  بالطموح  والعزة، ومفعمة 
اإجنازاتها احل�شارية يف خمتلف املجالت، وهي امل�شرة التي مل تتوقف اأبداً، 
اأنها جتربة  لتوؤكد  والتحديات،  الظروف  كانت  ب��اإذن اهلل، مهما  تتوقف،  ولن 
جتارب  يف  عليها  املتعارف  واملعاير  احل�شابات  ك��ل  خ��ارج  ا�شتثنائية  تنموية 

التنمية يف العامل كله قدمياً وحديثاً.
الفريدة،  الفتية وجتربتنا الوحدوية  العام اخلم�شني من عمر دولتنا  ندخل 
اأهدافنا  بلوغ  على  واأ���ش��د عزماً  وال��ق��درات،  النف�س  ق��وة وثقة يف  اأك��رث  ونحن 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  املقبلة،  �شنة  اخلم�شني  خ��ال 
اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، لتكون دول��ة الإم���ارات، كما نتطلع  زاي��د 
املائة لإن�شائها، م�شتندين  اأف�شل دولة يف العامل بحلول الذكرى  ون�شتهدف، 
اإىل الأ�ش�س القوية والأركان الرا�شخة التي و�شعها القادة املوؤ�ش�شون، رحمهم 
العقود  خ��ال  حققناها  التي  الكربى  النجاحات  من  ال��رثي  والر�شيد  اهلل، 

من جوانب العمل والإدارة لديها، خال الفرة املقبلة، خا�شة جلهة الأخذ 
ال�شناعية  وال��ث��ورة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وتطبيقات  املتقدمة  بالتكنولوجيا 
الرابعة، لإ�شفاء مزيٍد من الفاعلية والقدرة التناف�شية على منظومة العمل 

الوطني على جميع امل�شتويات واحلفاظ على ريادتنا يف خمتلف املجالت.
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأخي �شاحب  بقيادة  الإم��ارات،  وكانت حكومة دولة 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ، وروؤيته 
ما  مرحلة  م��ع  التعامل  واإ���ش��رات��ي��ج��ي��ات  خطط  و���ش��ع  اإىل  �شباقة  الثاقبة، 
على اخلرباء  اأ�ش�س علمية وعرب حوار عميق واعتماداً  "، على  " كورونا  بعد 
واملتخ�ش�شني، لأن الإم��ارات توؤمن باأن هذه الأزمة �شتمر، واملهم لي�س فقط 
التي  واملعطيات  نتائجها  مع  للتعامل  ال�شتعداد  اأي�شاً  واإمن��ا  اإدارت��ه��ا،  كفاءة 
كورونا  بعد  م��ا  لأن  تتيحها،  ال��ت��ي  الفر�س  ع��ن  ف�شًا  و�شتفرزها  اأف��رزت��ه��ا 
�شيئاً  لن يكون كما كان قبلها، يف جم��الت كثرة، والإم���ارات دائماً ل ترك 
للم�شادفات، واإمنا ت�شت�شرف امل�شتقبل وت�شتعد له، وترى يف كل حمنة فر�شة 
ومنحة.. و�شتكون الإمارات، باإذن اهلل تعاىل، يف مقدمة دول املنطقة والعامل 
تغلباً على اآثار " كورونا "، وانطاقاً نحو النمو والزدهار، بف�شل اقت�شادها 
التي قدمتها له، واخلطط والروؤى  القوي واملتنوع وامل��رن، وحزمة املحفزات 
القت�شاد  اأم���ام  اخل��ي��ارات  ت��ن��وع  ال��ت��ي  ال�شاملة  التنموية  والإ���ش��رات��ي��ج��ي��ات 

الوطني يف احلا�شر وامل�شتقبل.
الإخوة والأخوات والأبناء..

رغم ال�شعوبات واملعوقات التي فر�شتها جائحة " كورونا "، فاإن دولة الإمارات 
مل ت�شمح لهذه ال�شعوبات اأن توقف م�شرتها اأو تنال من عزميتها اأو حتد من 
طموحاتها، بل اإنها حفزت اإرادة التحدي لديها، وفجرت طاقاتها، وا�شتدعت 
خمزون خرباتها الرثية يف مواجهة التحديات عرب تاريخها، ومن ثم كانت 
الإيجابية  للتفاوؤل والأم��ل والأخبار  الأول  امل�شدر  الدولة، بحق و�شدق، هي 
يف 2020، لي�س فقط على م�شتوى املنطقة واإمنا على م�شتوى العامل ، من 
ا�شتطاعت حتقيقها  التي  امل�شبوقة  الرائدة وغر  التنموية  خال الجن��ازات 
" اإىل  " م�شبار الأم��ل  اإط��اق  رغم التحديات والظروف ال�شعبة.. لقد عرب 
والإ�شامي  العربي  امل�شتويني  نوعها على  الأوىل من  �� يف خطوة هي  املريخ، 
 " " براكة  ال�شلمية من حمطة  النووية لاأغرا�س  اإنتاج الطاقة  �� والبدء يف 
للطاقة النووية ال�شلمية، والذي جعل الإمارات اأول دولة عربية تنتج الطاقة 
الإم����ارات  ت��اري��خ  يف  ا�شتثنائيتني  حلظتني  ع��ن  التنمية،  لأغ��را���س  ال��ن��ووي��ة 
واملنطقة العربية كلها، جتلت فيهما الإرادة الإماراتية ال�شلبة يف اأروع �شورها؛ 
حيث كان الإ�شرار على اإطاق امل�شبار والبدء يف اإنتاج الطاقة النووية ال�شلمية، 
يف املوعد املحدد �شلفا رغم ظروف " كورونا "، تاأكيداً على اأن طموحاتنا لن 

توقفها اأي معوقات، واأن الإمارات اإذا وعدت اأوفت مهما كانت التحديات.
كما ظهرت كفاءة كوادرنا الب�شرية ال�شابة التي عملت على امل�شروعني ب�شدق 
اأنها الرافعة احلقيقية مل�شرة التنمية الإماراتية يف  وقوة واإخا�س، واأثبتت 
خمتلف املجالت، واأن �شبابنا قادر على قهر ال�شعاب بالت�شميم والعلم والعمل 
بروح الفريق الواحد، واأن ا�شتثمارنا يف بناء الب�شر منذ عقود طويلة، والعتماد 
على العلوم والتكنولوجيا احلديثة، ي�شر يف طريقه ال�شحيح لتحقيق اأهداف 

الوطن على كافة امل�شتويات.
الإخوة والأخوات والأبناء..

لقد فتحت دولة الإمارات يف عام 2020 باباً وا�شعاً لل�شام والتنمية وال�شتقرار 
من  وال�����ش��راع��ات،  بالتوترات  امل�شحونة  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  والأم���ل 
خال اتفاقية ال�شام التي وقعتها مع دولة اإ�شرائيل برعاية الوليات املتحدة 
الأمركية ال�شديقة، واأكدت �شجاعتها يف اتخاذ القرارات الكبرة والتاريخية 
عندما يتعلق الأمر مببادئها وما توؤمن به وما ين�شجم مع نهجها الرا�شخ يف 
الدعوة اىل ال�شام والت�شامح والتعاي�س بني خمتلف الأمم وال�شعوب ب�شرف 

النظر عن اختافات الدين والعرق واملذهب.
اإن ال�شباب يف املنطقة العربية ومنطقة ال�شرق الأو�شط يتطلعون اإىل التنمية 
الطويل  ال�شراع  ال�شام وطي �شفحة  اإل يف ظل  يتحقق  ل  وه��ذا  والتطور، 
يف املنطقة، وفتح اأبواب امل�شتقبل اأمام ال�شعوب لتغير واقعها اإىل الأف�شل يف 
خمتلف املجالت.. ودولة الإمارات تعمل و�شتعمل من اأجل ال�شام الإقليمي 
اأركان  وي��ع��زز  اجلميع  م�شالح  ويحقق  اجلميع  منه  ي�شتفيد  ال��ذي  ال�شامل 
وال��ط��اق��ات خل��دم��ة �شعوبنا  امل����وارد  وي��وج��ه  املنطقة،  ال���ش��ت��ق��رار والأم����ن يف 
والرتقاء بها، ومتهيد الطريق اأمام الأجيال القادمة نحو غد اأف�شل، انطاقاً 
من توجهاتها الرا�شخة وامل�شتقرة منذ عهد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
اإن مواقف دولة الإم��ارات جتاه الق�شايا الإقليمية والدولية، كانت ول تزال 

املا�شية، و�شواعد اأبنائنا وفكرهم وجهدهم وحبهم لوطنهم، ومنظومة قيمنا 
الإيجابية الأ�شيلة، والأخذ باأحدث تطبيقات العلوم والتكنولوجيا احلديثة، 
والنخراط الفاعل يف م�شرة التطور الإن�شاين، والتطلع الدائم نحو امل�شتقبل 
وال�شتعداد له، والعاقات وال�شراكات الفاعلة مع خمتلف دول العامل مل�شلحة 

التنمية وال�شام وال�شتقرار ل�شعبنا و�شعوب املنطقة والب�شرية جمعاء.
اأن وفقنا لكي  اإخواين واأخواتي واأبنائي .. نحمد اهلل �شبحانه وتعاىل  اليوم، 
اأن  واأدع��وه  والتنمية،  والبناء  للخر  و�شدد خطانا  اليه،  اإىل ما و�شلنا  ن�شل 
مينحنا القوة والعزم لتحقيق طموحات وتطلعات �شعبنا، حتى ن�شلم الراية اإىل 
الأجيال املقبلة كما �شلمها لنا الآباء والأجداد.. عالية خفاقة يف ال�شماء، ُي�شار 

اإليها بالبنان، وُي�شرب بها املثل يف التقدم والتفرد على جميع امل�شتويات.
يف هذا اليوم املبارك.. نتذكر املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه 
من القادة املوؤ�ش�شني، رحمهم اهلل واأ�شكنهم ف�شيح جناته، الذين و�شعوا معامل 
الطريق الذي �شرنا ون�شر عليه اليوم وغداً، اإن �شاء اهلل، لتحقيق طموحاتنا 
يف خمتلف املجالت.. ونعاهد �شعبنا باأن تظل الإمارات على الدوام كما اأرادها 
وحمور  قوتها  م�شدر  اأبناوؤها  ومتطورة..  ومتميزة،  رائ��دة،  واإخ��وان��ه..  زاي��د 

تنميتها واأغلى ثرواتها، ووحدتها تاج عزتها و�شياج مكت�شباتها.
الإخوة والأخوات والأبناء..

التي  ال�شعبة  التحديات  ال��ع��امل،  دول  بقية  مع  الإم���ارات،  دول��ة  واجهت  لقد 
�شببتها جائحة كورونا " كوفيد - 19 "، وا�شتطاعت، بف�شل اهلل، ثم اجلهود 
ال��واح��د بني  ال��ف��ري��ق  وروح  الأول،  ال��دف��اع  خ��ط  ل��ف��رق  وال�����ش��ادق��ة  املخل�شة 
موؤ�ش�شاتها، ووعي �شعبها واملقيمني على اأر�شها، وجاهزيتها ال�شحية وبنيتها 
مع  التعامل  يف  واإن�شانيا،  فاعا  من��وذج��اً  تقدم  اأن  املتقدمة..  التكنولوجية 
اجلائحة واإدارة اآثارها وتداعياتها على خمتلف امل�شتويات، مع اإعطاء الأولوية 
املواجهة،  واإ�شراتيجيات  خطط  كل  يف  و�شامتهم  النا�س  ل�شحة  الق�شوى 
لأن الإن�شان هو املحور الأ�شا�شي مل�شروعنا التنموي، والبو�شلة التي تتحرك 
وفقاً لها كل خططنا واإ�شراتيجياتنا يف املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل.. وحظي 
ويحظى نهجنا يف هذا ال�شاأن بالإ�شادة والإعجاب من قبل املوؤ�ش�شات الدولية 

املعنية..
ال�شلبية للجائحة على �شا�شل الإم��داد العاملية،  التاأثرات  وعلى الرغم من 
وخا�شة يف جمال الغذاء والدواء، فاإن دولة الإمارات جنحت يف توفر جميع 
احتياجاتها الغذائية وم�شتلزماتها الطبية ، من خال النتاج املحلي وخطط 
الطوارئ التي كانت تعتمدها، وخربتها يف التعامل مع الأزمات، وا�شتعداداتها 
اإىل عاقاتها و�شراكاتها الإيجابية  اإ�شافة  امل�شتقبلي،  ال�شتباقية، وتفكرها 
مع الدول ال�شديقة وال�شقيقة يف العامل، ما جعلها جتربة جديرة بالحرام 

والتقدير، يف هذا ال�شاأن، على امل�شتويني الإقليمي والعاملي.
اإن الدور الذي قامت ول زالت تقوم به فرق اخلط الأمامي يف مواجهة " كورونا 
ورجال اأمن وغرهم، وت�شحياتها  اإدارية  واأطقم  وممر�شني  اأطباء  من   ، "
الكبرة من اأجل حماية املجتمع، هي حمل اعتزازنا وفخرنا، و�شتظل حمفورة 

يف �شجات تاريخنا وذاكرة �شعبنا.
واأ�شكرهم  الفرق،  اإىل عنا�شر هذه  والتقدير  التحية  اأوجه  املنا�شبة  ويف هذه 
با�شم كل مواطن ومقيم على هذه الأر�س املعطاءة.. اإن الإمارات ل تن�شى اأبداً 
ال�شدائد  اأوق��ات  يف  خا�شة  لها،  العمل  يخل�شون  اأو  اأجلها،  من  ي�شحون  من 
واملحن، وقد كان اإن�شاء " مكتب فخر الوطن " الذي يهتم ب�شوؤون عنا�شر خط 
الدفاع الأول واأ�شرهم ويعمل على م�شاعدتهم وتقدمي الدعم لهم، جت�شيدا 

لذلك، وحماولة لرد جزء، ولو قليل، من جميل هذه الفئة املخل�شة.
لظهور  الأول  اليوم  منذ  النا�شع  الإن�شاين  وجهها  عن  الإم���ارات  عربت  لقد 
اجلائحة، واأك��دت، للعامل كله، م�شداقية نهجها الذي تتبناه وت�شر عليه يف 
التي  واملجتمعات  للدول  املجرد  الدعم  تقدميها  خال  من  اخل�شو�س،  هذا 
موقعها  اأو  عرقها  اأو  مذهبها  اأو  دينها  اإىل  النظر  دون  امل�شاعدة،  اإىل  حتتاج 
هذا  مواجهة  يف  ال��دويل  الإن�شاين  التكاتف  اإىل  املتكررة  ودعواتها  اجلغرايف، 
اخلطر واحتواء تداعياته.. كما �شاركت وت�شارك بفعالية يف اجلهود العلمية 
اإيجاد عاجات ولقاحات للفرو�س، وتعاونت  اإىل  والبحثية الدولية الهادفة 
مع خمتلف دول العامل لتحقيق هذا الهدف، ودعت اإىل توفر هذه العاجات 
واللقاحات للجميع دون ا�شتثناء، من منطلق اإميانها بوحدة امل�شر الب�شري 

منذ عهد ال�شيخ زايد، رحمه اهلل. الإخوة والأخوات والأبناء..
مل تنظر دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل جائحة " كورونا " كونها م�شدراً 
للخطر فح�شب، واإمنا كذلك م�شدراً للفر�س التي ميكن ا�شتثمارها يف جمالت 
كثرة، والدرو�س التي ميكن ا�شتيعابها وال�شتفادة منها للحا�شر وامل�شتقبل.. 
ومن خال هذه الفر�س وهذه الدرو�س، �شتعمل الدولة على تطوير الكثر 

وتنبذ  ال�شام،  اجت��اه  يف  دائ��م��اً  تدفع  وم�شوؤولة،  اإيجابية  م��واق��ف  و�شتظل، 
التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول، وحترم القانون الدويل، وتدعم كل ما 
من �شاأنه حتقيق م�شالح ال�شعوب وتطلعاتها، وت�شاند وتنخرط يف اأي حترك 
ي�شتهدف الت�شدي للمخاطر والتهديدات الكونية التي تواجه الب�شرية، وتقف 
اأو  اأو طبيعته  ك��ان م�شدره  اأي��اً  والإره���اب  والعنف  التطرف  بقوة يف مواجهة 
القوى التي تقف وراءه، وترف�س خطابات الكراهية التي ت�شيء للعاقات بني 
بينها.  فيما  امل�شرك  العي�س  بفر�س  وت�شر  والثقافات  واحل�شارات  ال�شعوب 
لاتزان  م�شموعاً  �شوتاً  وجعلها  وتقديره،  العامل  اح��رام  اأك�شبها  كله  وهذا 
واحلكمة والعتدال، وعزز قوتها الناعمة وح�شورها وتاأثرها على ال�شاحتني 

الإقليمية والدولية.
اإيجاد ت�شويات م�شتقرة لاأزمات  اأجل  ت��زال، ب�شدق من  عملت الإم��ارات ول 
اأ�شقائها  مع  بالتعاون  الأو���ش��ط،  وال�شرق  العربية  املنطقة  منها  تعاين  التي 
والو�شائل  احل���وار  ج��ان��ب  اإىل  دائ��م��اً  وت��ق��ف  ووق��ف��ت  واأ���ش��دق��ائ��ه��ا،  و�شركائها 
ه��ذا هو  ب��اأن  ت��وؤم��ن  لأن��ه��ا  الأزم����ات،  ه��ذه  م��ع  للتعامل  الدبلوما�شية طريقا 
الطريق الوحيد لو�شع حد لها واإيقاف نزيف الدم واملوارد الذي تدفع ثمنه 
ال�شعوب من حا�شرها وم�شتقبلها، وهو الطريق لت�شوية كل النزاعات وامل�شاكل 

التي يعاين منها العامل.
الإخوة والأخوات والأبناء..

يف هذه املنا�شبة الوطنية العزيزة، نرحم على اأرواح �شهدائنا البوا�شل الذين 
قدموا اأرواحهم فداء لاإمارات وج�شدوا اأخاق �شعبها يف الدفاع عن الوطن 
احلياة،  دام��ت  ما  الأمم  به  نباهي  م�شرفاً  �شجًا  وت��رك��وا  والأرواح،  بالدماء 
لت�شحياتهم  و�شكرنا  امتناننا  عن  ونعرب  اأياديهم  على  ون�شد  ذويهم  ونحيي 

الكبرة.
جميع  على  البا�شلة  امل�شلحة  لقواتنا  ال�شامخ  ال��وط��ن��ي  ال���دور  ون�شتح�شر 
امل�شتويات ، داخل الوطن وخارجه.. فهي رمز عزة الإمارات ومنعتها ووحدتها، 
الذي حمى م�شرتنا على مدى  الأوفياء، وال�شياج  الأقوياء  الرجال  وم�شنع 
اخلم�شني �شنة املا�شية، ويحميها م�شتقبا باإذن اهلل تعاىل.. ونوؤكد اأن تطوير 
الفقري  العمود  لأن��ه��ا  ق�شوى،  اأول��وي��ة  ميثل  قدراتها  وتعزيز  ال��ق��وات  ه��ذه 
التحديات  ك��ل  مواجهة  يف  اإل��ي��ه  وا�شتند  عليه  ق��ام  ال��ذي  والأ���ش��ا���س  للوطن، 
كان  ولهذا  املا�شية،  العقود  مدى  على  منطقتنا  لها  تعر�شت  التي  واملخاطر 
ت�شكيل قوات م�شلحة وطنية  اأن يكون  على  زاي��د، رحمه اهلل، حري�شاً  ال�شيخ 
هذه  تطوير  على  وعمل  املظفرة،  وحدتنا  جتربة  جوانب  اأه��م  اأح��د  موحدة 
قواتنا  اإىل  والتحية  التقدير  نوجه  القوة..كما  اأ�شباب  بكل  ومدها  ال��ق��وات 
املجتمع  تاأمني  يف  كبر  دور  من  به  تقوم  ملا  فروعها،  بكل  املتميزة،  الأمنية 
ويت�شع  اجل��رمي��ة  م��ع��دل  فيه  يرتفع  الج��ت��م��اع��ي، يف ع�شر  ال�����ش��ام  وح��ف��ظ 
نطاقها وتزيد خطورتها وتتغر طبيعتها وتعدد اأنواعها واأ�شكالها، ف�شًا عن 
دورها الوطني الكبر يف تعزيز خطط الدولة ملواجهة فرو�س كورونا، وهو 
الدور الذي ج�شد كفاءتها وا�شتجابتها الفاعلة لاأزمات، وا�شتعداد عنا�شرها 

للت�شحية وتلبية نداء الواجب يف كل وقت وحني.
الإخوة والخوات والأبناء..

لقد حققنا الكثر على امل�شتويني الداخلي واخلارجي خال العقود املا�شية، 
نفخر  اأن  لنا  ك��ان  واإذا  املقبلة..  العقود  خ��ال  الأك��رث  لتحقيق  نتطلع  لكننا 
مبا اأجنزناه فيما م�شي من عمر هذا الوطن، فاإن ثقتي كاملة يف اأن فخرنا 
املقبلة، لأننا لن نتوقف  ال�شنوات  باإذن اهلل، خال  �شيت�شاعف مبا �شنحققه، 
على  مبني  بطموح  امل��ج��الت،  كل  الأول يف  املركز  نحو  قدماً  امل�شي  عن  اأب���داً 
الإرادة وحلم يقوم على التخطيط والعمل. ويف هذه املنا�شبة الوطنية الغالية، 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اإىل �شاحب  التهاين  اأتوجه بخال�س 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
"رعاه اهلل" واأ�شحاب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى احلكام، واإىل �شعب الإمارات العزيز، متمنياً اأن 
يدمي اهلل على دولة الإم��ارات ال�شتقرار والعزة والتقدم والزده��ار. وكل عام 

والإمارات و�شعبها بخر وعزة ووحدة وا�شتقرار.

احتفاًء باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية املتحدة

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تنظم حفل اأ�شوات من االإمارات االفرتا�شي من قلعة اجلاهلي
•• اأبوظبي-الفجر: 

افرا�شياً  مو�شيقياً  حفًا  اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  تنظم 
حتت مظلة ال�شل�شلة املو�شيقية "اأ�شوات من الإمارات" على م�شرح قلعة 
لدولة  والأرب��ع��ني  التا�شع  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  لاحتفاء  اجلاهلي، 
الإمارات العربية املتحدة، والذي يت�شمن عر�شني مو�شيقيني يقام الأول 
يف الثاين من دي�شمرب بتمام الثامنة م�شاًء، ويليه العر�س الثاين يوم 3 
دي�شمرب يف متام الثامنة م�شاًء. ياأتي احلفل �شمن مبادرات دائرة الثقافة 
وال�شياحة - اأبوظبي الرامية اإىل ت�شليط ال�شوء على املواهب املو�شيقية 

 2020 اأه��م احتفالت ع��ام  اأن يكون من  الإم��ارات��ي��ة، وال��ذي من املقرّر 
الإم��ارات��ي وجتديد ح�شوره يف  املو�شيقي  ال��راث  روح  الهادفة لر�شيخ 

املجتمع. 
في�شل  وهم  الإماراتية،  الغنائية  ال�شاحة  النجوم يف  اأملع  ويجمع احلفل 
ال�شاري وفي�شل اجلا�شم، اإىل جانب الفنان طارق املنهايل والفنان اأحمد 
لن  اأم�شيتان  معاً  �شيقدمون  وال��ذي  العود،  بيت  ومو�شيقيي  احلو�شني، 

ُتن�شيا من الأجواء الحتفائية ال�شادحة باأحلان اإماراتية اأ�شيلة. 
بهذا ال�شدد، قال �شعادة �شعود عبدالعزيز احلو�شني، وكيل دائرة الثقافة 
وال�شياحة – اأبوظبي بالإنابة: "ن�شعى ب�شكل متوا�شل يف دائرة الثقافة 

املو�شيقية  املواهب  لهذه  املنا�شبة  ات  واملن�شّ الو�شائل  لتوفر  وال�شياحة 
الإماراتية ملوا�شلة تقدمي اإبداعاتها للجماهر حيثما كانوا، وت�شخرها 
التعاون مع  وي�شّرنا  املو�شيقي وجتديده.  الإماراتي  الراث  روح  لتعزيز 
هذه الكوكبة من املواهب املو�شيقية احتفاًء بهذه املنا�شبة الوطنية الغالية 
واإحياًء لروح الحتاد �شوية، خ�شو�شاً يف ظل جائحة فرو�س كورونا التي 

حالت دون القدرة على اإحياء احلفات املو�شيقية".
يت�شمن اليوم الأول من الحتفالية اأداء الن�شيد الوطني، وعر�س عزف 
اأحمد  الفنان  �شيقدم  كما  الأع���ور.  وي��ام��ن  زري��ق  توفيق  م��ع  ثنائي  ع��ود 
والذي  الإماراتية،  لاأغاين  العود عر�شاً  بيت  احلو�شني ب�شحبة فناين 

يف  العربي  الغناء  اأ�شتاذ  اأحمد،  اهلل  فتح  الدكتور  لأغ��اين  عر�شاَ  ي�شمل 
ال�شاري  الفنان في�شل  "لزايد �شام" مع  العود. ويلي ذلك عر�س  بيت 
والفنان  الكور،  جنمة  للفنانة  عر�شاً  الثاين  اليوم  و�شي�شمل  وفرقته.  
طارق املنهايل ب�شحبة فناين بيت العود، ومن ثم عر�س للفنان في�شل 

اجلا�شم وفرقته. 
�شيقدم الفنانون امل�شاركون اأنغامهم يف حفات مو�شيقية على م�شرح قلعة 
التقاليد  من  م�شتوحى  فريد  مو�شيقي  مزيج  �شمن  العني  يف  اجلاهلي 
للم�شاهدين عر�شها  �شيت�شّنى  والتي  الإم��ارات،  لدولة  الغنية  املو�شيقية 

افرا�شياً من راحة منازلهم عرب قناة "ثقافة اأبوظبي" على يوتيوب.  

العدد 13103 بتاريخ 2020/12/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي بي كايف

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2864710 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمة ح�شني حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبر حممد عباد القميحه
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13103 بتاريخ 2020/12/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة هاين ابراهيم لعمال احلدادة امل�شلحة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1161205 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نهيان غازى �شعيد عبود حريز %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هاين ابراهيم ال�شعيد ح�شن ابو ال�شعيد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد ح�شن حممد ح�شن املعمري

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة هاين ابراهيم لعمال احلدادة امل�شلحة ذ.م.م 

HANI IBRAHIM BLACKSMITH LLC 

اإىل / الو�شيط لعمال احلدادة امل�شلحة  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 AL WASEET BLACKSMITH - SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13103 بتاريخ 2020/12/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة دكتور وايت ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1057905 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالعزيز �شالح علي احمد ال�شول من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدالعزيز �شالح علي احمد ال�شول من 95% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه حممد �شالح ال�شول

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شبغة دكتور وايت ذ.م.م 

DR WHITE LAUNDRY LLC 

اإىل / م�شبغة دكتور وايت   - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 DR WHITE LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13103 بتاريخ 2020/12/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اكادميية بات اند بال الريا�شية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3781203 

تعديل اإ�شم جتاري من/ اكادميية بات اند بال الريا�شية 

BAT AND BALL SPORTS ACADEMY 

اإىل / بات اند بال للماعب الريا�شية

 BAT AND BALL SPORTS GROUND 

تعديل ن�شاط/ا�شافة تاأجر وادارة املاعب الريا�شية )9311013(

تعديل ن�شاط/حذف اكادميية ريا�شية )8541006(

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
يف اإطار جهود احلفاظ على الرتاث الفني الإماراتي وحمايته

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تتعاون مع من�شة اأنغامي لتقدمي اأ�شوات الفنون االإماراتية التقليدية عرب االإنرتنت
•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�شفت دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي عن تعاونها مع من�شة اأنغامي، 
ة املو�شيقّية الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، لتوفر  املن�شّ
األبومات ومقاطع مو�شيقية لفنون اإماراتية تقليدية والتي �شتكون متاحة 
املبادرة  من  الأوىل  املرحلة  اإط��ار  يف  وذل��ك  وم�شركيها،  املن�شة  جلمهور 
"اأ�شوات من الإمارات"، والتي �شت�شهل على اجلماهر الو�شول  الثقافية 

اإىل الفنون الراثية الإماراتية ذات الأهمية الثقافية.
وال�شياحة للحفاظ على  الثقافة  دائرة  اإطار جهود  التعاون يف  وياأتي هذا 
على  امل�شتمر  للطلب  وا�شتجابة  وحمايته،  الإم��ارات��ي  التقليدي  ال���راث 
اإماراتية  �شلة   15 اإنتاج  اإع��ادة  �شيتم  املنطقة، حيث  التقليدية يف  الفنون 

تقليدية، مثل العيالة الرزفة والعازي ، والرويج لها عرب الإنرنت. 
وقال �شعادة �شعود عبدالعزيز احلو�شني، وكيل دائرة الثقافة وال�شياحة – 
وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  كبر من مهمة  "يتمثل جزء  بالإنابة:  اأبوظبي 
الإمارات،  ودولة  لأبوظبي  العريق  الثقايف  الراث  م�شاركة  – اأبوظبي يف 
حيث اأننا يف بحث م�شتمر عن فر�س تعزز الوعي بني اجلماهر  بتاريخنا 
الفنون  "متّكنت  واأ���ش��اف:  الأداء".   وفنون  وال�شعر  املو�شيقى  يف  العريق 
فنانو  ي�شتك�شف  املعا�شرة، حيث  الفنون  التقليدية من مواكبة  الإماراتية 
الثقافية لدولة الإم��ارات، م�شّلطني  الأداء اليوم جانباً هاماً من الأ�شالة 
ال�شوء على قيم اأمتنا وتراثها املتج�شد من خال هذه الأ�شعار والأحلان. 
ة اأنغامي، بقّوة هنا وذلك لتوفرها  ات الرقمية، مثل من�شّ ويربز دور املن�شّ
ال��راث��ي��ة ك��ج��زء من  ال��ف��ن��ون  ق��ن��اة م��ع��روف��ة لتفاعل امل�شتمعني م��ع ه��ذه 

رئي�س من�شة  نائب  اأبو �شالح،  اإيلي  قال  الع�شرية". ومن جانبه  حياتهم 
""لطاملا كانت املو�شيقى و�شيلة تعبر  اأنغامي يف منطقة اخلليج العربي: 
دائرة  م��ع  ال�شراكة  ه��ذه  خ��ال  وم��ن  والأج��ي��ال.  الثقافات  تتجاوز  ن��ّف��اذة 
تنا  الثقافة وال�شياحة، �شن�شتخدم حمرك التو�شيات واأداة البحث على من�شّ
يف جميع اأنحاء املنطقة للو�شول اإىل هذه الأغاين، ودفع املزيد من الطلب 
الأ�شيلة و�شون  الأ�شوات  عليها، وبالتايل لاإ�شهام يف احلفاظ على هذه 
دي�شمرب،  هذا اجلزء الرائع من الراث الثقايف الإماراتي". اعتباراً من 1 
�شيت�شّنى للجمهور الو�شول اإىل قائمة الت�شغيل املن�ّشقة التي تت�شمن 15 
مقطوعات  ع��دة  ت�شم  والتي  اأنغامي،  من�شة  عرب  تقليدية  اإماراتية  �شلة 
ت�شمل "حّبكم و�شط احل�شى �شادي"، "مرحبا يا ها حّي بال�شهامة"، "يا 

هبوب"، وغرها. 

•• ال�سارقة-وام:

املجل�س  القا�شمي ع�شو  الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ال�شمو  قال �شاحب 
اإن ذكرى اليوم الوطني تعود علينا ودولتنا تنعُم برخاء  الأعلى حاكم ال�شارقة 
وحب  وال��راح��م  ال��وح��دة  قيم  غر�شوا  الذين  املوؤ�ش�شني  ال��رج��ال  بف�شل  وع��زة 

العمل والعطاء بني اأبناء �شعبنا .
واأ�شاف يف كلمة وجهها عرب »جملة درع الوطن« مبنا�شبة اليوم الوطني ال�49 
لدولة الإمارات العربية املتحدة » نحتفي بذكرى الثاين من دي�شمرب هذا اليوم 
اع��ت��زازن��ا وفخرنا مب��ا حققته دولة  ع��ن  ب��ادن��ا ونعرب فيه  ت��اري��خ  م��ن  العظيم 
الإمارات العربية املتحدة من نه�شة �شاملة حتى غدت منوذجا وحدويا فريدا«.

وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة : تعود علينا ذكرى هذا اليوم 
املباركة،  اأيامها  يوم تاه من  لكل  واأ�ش�س  الطيبة،  الدولة  لهذه  اأ�ش�س  ال��ذي   -
بف�شل  وع��زة  برخاء  تنعُم  ودولتنا   ،- اإجنازتها  لكل  و  جناحاتها،  لكل  واأ�ش�س 
العمل والعطاء  الوحدة والراحم وحب  الذين غر�شوا قيم  املوؤ�ش�شني  الرجال 

بني اأبناء �شعبنا وحثوا الأنف�س على ال�شعي الدائم لتحقيق النجاح تلو النجاح.
نحتفي بذكرى الثاين من دي�شمرب هذا اليوم العظيم من تاريخ بادنا ونعرب 
فيه عن اعتزازنا وفخرنا مبا حققته دولة الإمارات العربية املتحدة من نه�شة 
تتبواأ  الأرك��ان جعلتها  �شاملة حتى غدت منوذجا وحدويا فريدا و�شرحا قوي 
مكانة مرموقة بني الدول، وينظر لها العامل نظرة احرام وتقدير ملا حققته 

من مكت�شبات جعلها يف م�شاف الأمم.

يف هذا اليوم من كل عام، ن�شتذكر قرار املغفور له -باإذن اهلل تعاىل -ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه املوؤ�ش�شني بقيام الحتاد وكلهم يقني واإميان باأن 
الوحدة هي طريق اخلر، واأنها ال�شبيل للتطور والتقدم واحلياة الكرمية لأبناء 
الوطن. ول ي�شعني يف هذا املقام �شوى اأن اأهنئ اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« واإخ��واين اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء  بن زايد 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات بهذه املنا�شبة الغالية على قلوبنا جميعاً.
يوا�شلوا  اأْن  وندعوهم  الوطني،  باليوم  وبناتي  اأبنائي  لكل  مو�شولة  والتهاين 
نوا اأنف�شهم بقّيم املجتمع، وي�شروا على نهج قيادتهم،  م�شرة اآبائهم، واأن يح�شّ
واأن يتزودوا من العلم بقدر ما ي�شتطيعون، واأن يحر�شوا على زرع حب الوطن 

يف نفو�س اأبنائهم، ودعوتنا لوطننا بالتوفيق وال�شداد والتطور والنماء والقوة.

•• عجمان-وام:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 
�شعب  اإن  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
الإمارات كان على موعد مع غد 
م�شرق يف يوم الثاين من دي�شمرب 
اليوم  ه���ذا  ف��ت��ح  ف��ق��د   ،1971
باخلر  ال��واع��د  امل�شتقبل  اآف����اق 
والبناء ال�شامل ورفاهية و�شعادة 
جمتمع الإمارات. واأ�شاف �شموه 
- يف كلمة وجهها عرب جملة »درع 
الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الوطن« 
اإج����ال  ن��ق��ف  ال���ي���وم   - 49 ال����� 
بف�شل  اإل��ي��ه  مل��ا و�شلنا  وت��ق��دي��را 
الر�شيدة  القيادة  بف�شل  ثم  اهلل 
ال��ت��ي ح��ول��ت ح��ل��م الحت�����اد اإىل 
بذكراه  نحتفل  ملمو�س  اإجن����از 
عاما بعد عام وقد اأ�شبح الحتاد 
بنوره  تقتدي  التي  الأم��ة  منارة 
وتلهم الآخرين بجمال رقي هذا 
الإجن������از ال��ع��ظ��ي��م وال�����ذي ميتد 
دولتنا  اأب��ن��اء  و�شرايني  ع��روق  يف 
كلمة  ن�س  يلي  وفيما  ال��غ��ال��ي��ة. 

�شموه ..
دي�شمرب  م�����ن  ال�����ث�����اين  ي������وم   «

1971 كان �شعب الإمارات على 
فتح  فقد  م�شرق،  غد  مع  موعد 
الواعد  امل�شتقبل  اآفاق  اليوم  هذا 
باخلر والبناء ال�شامل ورفاهية 
و�شعادة جمتمع الإم��ارات. اليوم 
و�شلنا  ملا  وتقديرا  اإج��ال  نقف 
بف�شل  ث����م  اهلل  ب��ف�����ش��ل  اإل����ي����ه 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي حولت 
حلم الحت��اد اإىل اإجن��از ملمو�س 
نحتفل بذكراه عاما بعد عام وقد 
اأ�شبح الحت��اد منارة الأم��ة التي 
الآخرين  وت��ل��ه��م  ب��ن��وره  ت��ق��ت��دي 
بجمال رقي هذا الإجناز العظيم 
وال��ذي ميتد يف ع��روق و�شرايني 
يل  يطيب  الغالية.  دولتنا  اأب��ن��اء 
يف هذه الذكرى اخلالدة اأن اأرفع 
والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  بن زايد 
�شاحب  واإىل  اهلل«،  »ح���ف���ظ���ه 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال�������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�شاحب  واإىل   ، اهلل«  »رع���اه  دب��ي 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

 ، امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه��م  واإىل 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ 
ل��احت��اد ح��ك��ام الإم������ارات، واإىل 
راجيا  ال��ك��رمي،  الإم�����ارات  �شعب 
يعيد  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  امل����وىل 
الوطني  اليوم  هذا  جميعاً  علينا 
باملزيد  ت��ن��ع��م  وب����ادن����ا  امل��ج��ي��د 
والرخاء  والأم��ن  ال�شتقرار  من 
عاما  واأرب��ع��ون  ت�شعة  وال�شعادة. 
زعيم  ب��ق��ي��ادة  اأم���ة  �شنعت جم��د 
نه�شتها  دع���ائ���م  اأر�����ش����ى  خ���ال���د 
احل���������ش����اري����ة والإداري���������������ة عرب 
م�شرة حفلت بالإجنازات داخليا 
الكثر  يف  وجت����ل����ت  وخ����ارج����ي����ا 
التي  املعجزة  امل��واق��ف، ه��ذه  م��ن 
حتققت كان وراءها الرجل الذي 
هياأته الأقدار ليقود نه�شة �شعب 
ال�شيخ  له  املغفور  اأم��ة،  وانبعاث 
زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب 
رح���ل خملفاً  ال���ذي   .« ث���راه  اهلل 
ومواقف  ح��م��ي��دة،  ���ش��رة  وراءه 
واأعماًل  كرمية،  واأخاقاً  نبيلة، 
ومكانة  رفيعة،  ومنزلة  جليلة، 
���ش��ام��ي��ة. وا���ش��ت��ط��اع زاي����د وجيل 
الآباء املوؤ�ش�شني بحكمتهم، قيادة 

�شعبهم اإىل اأجنح م�شرة احتاديه 
والأروع  الأجمل  وكان  ح�شارية، 
ه��و احل��ف��اظ على ه��ذه التجربة 
فيه  مل��ا  تطويرها  على  والتاأكيد 
وفخر  الإم����ارات  �شعب  م�شلحة 

الأمة العربية.
الأ�شوة  احلالية  قيادتنا  يف  واإن 

احل�������ش���ن���ة وامل�����ث�����ل احل�������ي، فقد 
وتوقر  جتل  بقيادة  اهلل  اخت�شنا 
نه�شتنا  و����ش���ن���اع  دول���ت���ن���ا  ب���ن���اة 
ال��وط��ن يف حدقات  دائ��م��ا  وت�شع 
العزم  جت��دد  فتئت  وم��ا  عيونها، 
وتخل�س النية يف كل عمل ترجو 
م���ن ورائ�����ه رف��ع��ة ال���وط���ن وعزة 

املواطن، ومهما كرثت التحديات 
�شوف  الب�����ت�����اءات  وت���ع���اظ���م���ت 
تتوا�شل امل�شرة، فالطريق الذي 
حتى  عليه  ���ش��ائ��رون  زاي���د  �شلكه 
والر�شالة  بكمالها  الأمانة  نوؤدي 
اأن  ن�شتطيع  ل  اإن���ن���ا  ب��ت��م��ام��ه��ا. 
نتحدث عن كل ما حتقق خال 
امل���ا����ش���ي���ة م����ن عمر  ال�������ش���ن���وات 
الحتاد فذلك بحر ل �شاطئ له 
وتق�شر  الكلمات  اأمامه  تت�شاءل 
ول تفي هذا الجناز حقه. ولكن 
فقط ن�شر اإىل اأن هذه التجربة 
لقفزات  وا�شعا  الباب  فتحت  قد 
غر م�شبوقة يف جميع املجالت، 
ح��ي��ث اأت����اح ان��ت��ظ��ام الإم������ارات يف 
كيان �شيا�شي موحد، اإدارة جيدة 
وامل�����وارد، فقد حتولت  ل��ل��رثوات 
ع�شرية  دول������ة  اإىل  الإم����������ارات 
مزدهرة ينعم مواطنوها بالرخاء 
التحتية  البني  ف�شيدت  والأم��ن، 
باعتبارها اأ�شا�شا لعملية التنمية 
القت�شادية والجتماعية وتعزيز 
للمجتمع  ال��رف��اه��ي��ة  م�����ش��ت��وى 
احلياة  توفر  على  منها  حر�شا 
�شهدت  وق��د  للمواطن  الكرمية 
نه�شة  الحت�����اد  ظ���ل  ب���ادن���ا يف 

وتعليمية  واق��ت�����ش��ادي��ة  ت��ن��م��وي��ة 
و���ش��ح��ي��ة وع���م���ران���ي���ة وزراع���ي���ة 
وري����ا�����ش����ي����ة وث����ق����اف����ي����ة ف���اق���ت 
املقايي�س،  ك��ل  اإجن��ازه��ا  م��ع��دلت 
الفرد  معي�شة  م�شتوى  وارت��ف��ع 
ب��ف�����ش��ل مبداأ  ع��ال��ي��ة  مب���ع���دلت 
امل�شاواة وتوزيع الرثوات وتوافر 
اخلدمات احلديثة والتي و�شلت 
املناطق  يف  حتى  مواطن  كل  اإىل 

النائية.
ال����ش���ت���ع���داد  ع������ام   2020 يف 
ت�شل  اأن  ن��ت��ط��ل��ع  ل��ل��خ��م�����ش��ني.. 
امل���ج���د  ذروة  اإىل  الإم����������������ارات 
اإرث  ع��ل��ى  ذل����ك  يف  م�����ش��ت��ن��دي��ن 
�شعبنا  وعزمية  املوؤ�ش�شني  اآبائنا 
الأب����ي وق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة التي 
على  الإجن���ازات وحتافظ  ت�شنع 
دولتنا  حققت  ف��ق��د  امل��ك��ت�����ش��ب��ات، 
الفخر،  ت�شتحق  اإجن��ازات فريدة 
من اأبرزها حمطة براكة للطاقة 

النووية ال�شلمية، التي جعلت من 
عربياً  الأوىل  ال��دول��ة  الإم����ارات 
الطاقة  تكنولوجيا  ام��ت��اك  يف 
النووية لإنتاج الكهرباء. واإطاق 
»م�شبار الأمل« اأول م�شبار عربي 
املريخ،  ك���وك���ب  اإىل  واإ����ش���ام���ي 
ا�شراتيجية عمل  اأكرب  واإطاق 
لا�شتعداد  ن��وع��ه��ا،  م��ن  وطنية 
على  املقبلة  اخلم�شني  لل�شنوات 
م�����ش��ت��وي��ات ال����دول����ة الحت���ادي���ة 
اأي�شاً  واملحلية كافة، وال�شتعداد 
الذهبي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  ل��اح��ت��ف��ال 

لدولة الإمارات يف عام 2021.
يف ه��ذا ال��ي��وم الأغ���ر نتوجه اإىل 
على  واحل��م��د  ال�شكر  ب��واف��ر  اهلل 
ما اأنعم علينا وعلى ما وهبنا من 
خلف  يقف  و�شعب  حكيمة  قيادة 
ح��ك��ام��ه مل��وا���ش��ل��ة امل�����ش��رة لأجل 
باملزيد  يب�شر  املجد وغد  اإم��ارات 

من الإجنازات والزدهار«.

•• الفجرية-وام:

اأك�����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حمد 
ال�����ش��رق��ي ع�����ش��و املجل�س  ب���ن حم��م��د 
اأن ذك���رى  ال���ف���ج���رة  الأع����ل����ى ح���اك���م 
الإم�����ارات هي  ل��دول��ة  ال��ي��وم للوطني 
ذك����رى خ���ال���دة وع���زي���زة حم���ف���ورة يف 
���ش��م��ر اأب���ن���اء ال���وط���ن ال���غ���ايل، التي 
�شطرت بروؤية قيادة حكيمة ت�شت�شرف 
اخلر  حتقيق  اإىل  وت�شعى  امل�شتقبل 
واملقيمني  ل�شعبها  والأم��ان  وال�شعادة 

على اأر�شها.
���ش��م��وه - يف كلمة وج��ه��ه��ا عرب  وق���ال 
اليوم  مبنا�شبة  ال��وط��ن«  »درع  جملة 
واأربعون  ت�شع   «  :  -  49 ال���  الوطني 
الإمارات،  دول��ة  قيام  على  م��ّرت  عاماً 
لحتادنا،  املباركة  النطاقة  ذك��رى 
الذي اأعلن عنه يف الثاين من دي�شمرب 
له  امل���غ���ف���ور  ب���ق���ي���ادة   ،1971 ع�����ام 
 « نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
نه�شته  بنى  حيث   ، ث���راه«  اهلل  طيب 
بالُلحمة  تفي�س  �شليمة  ق��اع��دة  على 
والإرادة  وال��ع��ط��اء  وامل��ح��ب��ة  الوطنية 
ال�����ش��ادق��ة، ل��رت��ب��ط ا���ش��م الإم������ارات 
اأينما ذكر بالإجنازات العظيمة وبقيم 
ال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����ش��ام��ح ال��ن��ب��ي��ل��ة بني 
خمتلف ال��ث��ق��اف��ات«. واأ���ش��اف : » من 

املنا�شبة اخل��ال��دة، ذكرى  ه��ذه  خ��ال 
الدولة  لتاأ�شي�س  الأوىل  الن��ط��اق��ة 
القادة  وج��ه��ود  ب��ع��زمي��ة  بنيت  وال��ت��ي 
الحت���اد،  �شم�س  اأ���ش��رق��ت  املخل�شني، 
وحتقق احللم العظيم الذي طاملا كان 
الر�شيدة  وقيادته  الإم��ارات��ي  ال�شعب 
ي�������ش���ع���ي���ان ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه، ل���ب���ن���اء دول����ة 
ح�شارية مزدهرة على كافة الأ�شعدة، 
فتحولت ال�شحراء اإىل واحة خ�شراء، 
والعطاء  باملحبة  ال��ن��ف��و���س  وجت��م��ل��ت 
املكان  بناء  ي�شبق  الإن�شان  بناء  وك��ان 
نحو  وم�شينا  ال�شعادة  معنى  فعرفنا 

امل�شتقبل« .
وفيما يلي ن�س كلمة �شموه ..

مّرت على قيام  عاماً  واأربعون  “ ت�شع 
دولة الإمارات العربية املتحدة، ذكرى 
الن��ط��اق��ة امل��ب��ارك��ة لحت��ادن��ا، الذي 
اأعلن عنه يف الثاين من دي�شمرب عام 
1971، بقيادة املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه« 
، حيث بنى نه�شته على قاعدة �شليمة 
واملحبة  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ُل��ح��م��ة  تفي�س 
لرتبط  ال�شادقة،  والإرادة  والعطاء 
بالإجنازات  ذك��ر  اأينما  الإم���ارات  ا�شم 
والت�شامح  التعاي�س  وبقيم  العظيمة 
ومن  الثقافات.  خمتلف  بني  النبيلة 
املنا�شبة اخل��ال��دة، ذكرى  ه��ذه  خ��ال 

الدولة  لتاأ�شي�س  الأوىل  الن��ط��اق��ة 
القادة  وج��ه��ود  ب��ع��زمي��ة  بنيت  وال��ت��ي 
الحت���اد،  �شم�س  اأ���ش��رق��ت  املخل�شني، 
وحتقق احللم العظيم الذي طاملا كان 
الر�شيدة  وقيادته  الإم��ارات��ي  ال�شعب 
ي�������ش���ع���ي���ان ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه، ل���ب���ن���اء دول����ة 
ح�شارية مزدهرة على كافة الأ�شعدة، 
فتحولت ال�شحراء اإىل واحة خ�شراء، 
والعطاء  باملحبة  ال��ن��ف��و���س  وجت��م��ل��ت 
املكان  بناء  ي�شبق  الإن�شان  بناء  وك��ان 

نحو  وم�شينا  ال�شعادة  معنى  فعرفنا 
امل�شتقبل .

اإىل هذه  الإم����ارات مل ت�شل  اإن دول��ة 
املكانة الرفيعة بني دول العامل، اإل من 
خال مت�شكها بنهج الآباء املوؤ�ش�شني، 
الوطني  العمل  بربنامج  وا�شتلهامها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ب��ال��ن��ظ��ر نحو  »ح��ف��ظ��ه اهلل«،  ال���دول���ة 
والت�شدي  وع��زمي��ة  بثقة  امل�شتقبل، 

نواجهها،  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  جل��م��ي��ع 
�شعبنا  اأب����ن����اء  ي��ح�����ش��د  اأن  ���ش��ب��ي��ل  يف 
من  امل�شتدامة،  التنمية  ثمار  الغايل، 
الهامة  املبادرات  خال جمموعة من 
والروؤى ال�شراتيجية، حيث و�شعت 
كمبداأ  التنمية  ه��ذه  اأه���داف  بالفعل 
امل�شتقبلية  م�شاريعها  ملعظم  اإر���ش��ادي 
�شيا�شة  الإم��ارات،  فانتهجت  القادمة، 
يف اأن تكون باملراكز الأوىل يف خمتلف 
من اجلهود  انطاقاً  املجالت، وذلك 
بينها  ال��ع��اق��ات  وب��ن��اء  الدبلوما�شية 
وال����دويل،  اخلليجي  حميطها  وب���ني 
املتاحة  امل���وارد  ت�شخر  اإىل  وو���ش��وًل 
يف  ف�شخرتها  ب��ه��ا،  اهلل  ح��ب��اه��ا  ال��ت��ي 
بناء نه�شة �شاملة با حدود، ور�شخت 
الوطن،  حب  وعمقت  الحت��اد  ثوابت 
وع����ززت ق��ي��م الن��ت��م��اء وال�����ولء. كما 
حتدي  على  قدرتها  الإم����ارات  اأثبتت 
الأزم������ات وال��ت�����ش��دي ل��ه��ا ع��ل��ى اأعلى 
وباء  اأزم���ة  ظ��ل  وخ��ا���ش��ة يف  م�شتوى، 
ف��ح��ق��ق��ت كفاءة  »ك����ورون����ا«،  ف���رو����س 
بجدية  الأزم����ة  م��ع  وتعاملت  ع��ال��ي��ة، 
بقيادة  عاملياً  نظرها  قل  واحرافية 
م���ب���ا����ش���رة وح��ك��ي��م��ة م����ن ق���ب���ل اأخ����ي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، حيث 

طبقت الدولة اأف�شل املعاير العلمية 
والعملية، من خال توفرها الرعاية 
امل�شابني  جلميع  ال�شاملة  ال�شحية 
الوطني  ال��ت��ع��ق��ي��م  ب��رن��ام��ج  وت��ن��ف��ي��ذ 
لاقت�شاد  حم��ّف��زات  حزمة  واإط���اق 
الوطني لدعم اأن�شطة البنوك وقطاع 
والر�شوم  ال��ع��بء  وتخفيف  الأع��م��ال، 
اإىل  اإ�شافة  والأف����راد،  ال�شركات  على 
امل��ح��ل��ي يف جميع  امل��ج��ت��م��ع  اإ�����ش����راك 
التي  املجتمعية  امل�شوؤولية  م��ب��ادرات 

اأعلن عنها.
لدولة  ل��ل��وط��ن��ي  ال����ي����وم  ذك������رى  اإن 
ذكرى  هي  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
خ���ال���دة وع���زي���زة حم���ف���ورة يف �شمر 
اأب���ن���اء ال��وط��ن ال���غ���ايل، ال��ت��ي �شطرت 
ت�شت�شرف  ح��ك��ي��م��ة  ق����ي����ادة  ب�����روؤي�����ة 
اخلر  حتقيق  اإىل  وت�شعى  امل�شتقبل 
واملقيمني  ل�شعبها  والأم��ان  وال�شعادة 
على اأر�شها. ويف هذه املنا�شبة العزيزة 
عاما   49 م���رور  ذك���رى  قلوبنا،  على 
اأتقدم  امل���ج���ي���د.  احت����ادن����ا  ق���ي���ام  ع��ل��ى 
�شاحب  اأخ���ي  اإىل  ال��ت��ه��اين  بخال�س 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة »ح��ف��ظ��ه اهلل« 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اأخ��واين  واإىل 
واإىل  الإم���ارات  الأع��ل��ى حكام  املجل�س 

�شعب الإمارات العظيم ».

يف الثاين من دي�صمرب نعرب عن اعتزازنا وفخرنا مبا حققته الإمارات من نه�صة �صاملة حتى غدت منوذجا وحدويا فريدا«

�شلطان بن حممد القا�شمي : تعود علينا ذكرى اليوم الوطني 
ودولتنا تنعم برخاء وعزة بف�شل الرجال املوؤ�ش�شني

اأكد اأنه يف الثاين من دي�صمرب 1971 كان �صعب الإمارات على موعد مع غد م�صرق

حاكم عجمان: الثاين من دي�شمرب فتح اآفاق امل�شتقبل الواعد باخلري والبناء ال�شامل ورفاهية جمتمع االإمارات

اأكد اأنه يف الثاين من دي�صمرب اأ�صرقت �صم�س الحتاد، وحتقق احللم العظيم ل�صعب الإمارات وقيادته 

حاكم الفجرية: اليوم الوطني ذكرى خالد 
يف �شمري اأبناء الوطن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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اأخبـار الإمـارات
اإذاعة القراآن الكرمي من ال�شارقة تر�شد 30 األف درهم الأف�شل فيديو م�شور لتالوة القراآن

بت�شدرها  الإن�شاين  العمل  جمال 
للم�شاعدات  املانحة  ال��دول  قوائم 
على  تاأكيداً  والإغ��اث��ي��ة،  التنموية 
والإن�شانية  الأخ���اق���ي���ة  ال��ق��ي��م 
اأ�شا�س  ع��ل��ي��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
الحتاد، وهو ما ظهر جلياً يف اأروع 
�شور العطاء �شمن املواقف امل�شّرفة 
ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا دول�����ة الإم�������ارات 
ه���ذا ال��ع��ام يف ت��وج��ي��ه الإم������دادات 
اأبطال  مل�شاعدة  العاجلة  الطبية 
ال�شف الأول يف العديد من الدول 
املً�شتَجد.  كورونا  فرو�س  ملواجهة 
باليوم  الح���ت���ف���ال  ي����اأت����ي  ورمب������ا 
مع  متزامناً  العام  الوطني يف هذا 
اأمّل  هذا الظرف ال�شتثنائي الذي 
وباء  انت�شار  ج���ّراء  اأج��م��ع  بالعامل 
ل ت���زال اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة تتبارى 
يف اإيجاد حلول للتغلب عليه، اإذ ل 
نتوجه  اأن  املنا�شبة  هذه  يف  يفوتنا 
ب��ك��ل ال��ث��ن��اء وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��ل جهد 
التحدي  لهذا  الت�شدي  يف  �شارك 
اأن وحدة  اأظ���ه���ر  ال����ذي  ال�����ش��ع��ب، 

بني  امل��رم��وق��ة  مكانتها  املتحدة” 
واأ�شرعها  تقدماً  العامل  دول  اأك��رث 
واأغ��زره��ا عطاًء وعمًا من  من��واً، 

اأجل خر الب�شرية جمعاء«.
وفيما يلي ن�س كلمة �شموه ..

 » يف الحتاد قوة “ مقولة ُمتداولة 
الإمارات  دولة  ولكن  الِقَدم..  منذ 
ب���روؤي���ة ق����ادة ام���ت���زج ح���ب الوطن 
من  املقولة  تلك  ح��ّول��ت  بدمائهم 
كلمات اإىل واقع ننعم اليوم بثماره 
ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ارت����اأى  ف��ق��د   ..
طّيب  نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
اهلل ثراه، اأن جتاوز التحديات التي 
ك��ان��ت مت���وج ب��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة يف ذلك 
الوقت هدف ل ميكن اأن يتحقق اإل 
بتوحيد الإرادات وت�شافر اجلهود، 
ليكون القرار ال�شجاع بو�شع اأ�ش�س 
ُمقدمة  تكون يف  اأن  لها  اأراد  دول��ة 
حدود  ج���اوز  بطموح   .. ال�شفوف 
البع�س  راآه  م��ا  اآف����اق  اإىل  امل��م��ك��ن 
م�����ش��ت��ح��ي��ًا. ومب������داد م���ن �شدق 
النوايا والرغبة يف اإيجاد مقومات 
ي��ر���ش��ى �شوى  ل�����ش��ع��ب ل  ال��ِرف��ع��ة 
النطاقة  ك��ان��ت  لأب��ن��ائ��ه،  ال��ع��زة 
املوؤ�ش�س  ال��وال��د  ي��د  امل��ب��ارك��ة ع��ل��ى 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
يداً بيد مع اأخيه املغفور له ال�شيخ 
طّيب  مكتوم،  اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د 
اهلل ثراهما، ومع الآباء املوؤ�ش�شني، 
على  لي�شعوا  اهلل،  رح��م��ة  عليهم 
خارطة العامل ا�شم دولة اأرادوا لها 
نع م�شتقبله..  اأن تكون �شريكاً يف �شُ
فاليوم،  اأرادوا..  ما  كان لهم  ولقد 
التي  الفتية  ال��دول��ة  ل��ه��ذه  اأ���ش��ب��ح 
“دولة  ا�شم  موؤ�ش�شوها  لها  اختار 
املتحدة”  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�������������ارات 
دول  اأك���رث  ب��ني  امل��رم��وق��ة  مكانتها 
ال���ع���امل ت��ق��دم��اً واأ����ش���رع���ه���ا من����واً، 

•• دبي -وام:

ق�����ال ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ح����م����دان بن 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي اإن دولة الإم��ارات بروؤية 
بدمائهم  الوطن  حب  امتزج  ق��ادة 
“ يف الحت��اد قوة”  حّولت مقولة 
املُتداولة منذ الِقَدم من كلمات اإىل 
واقع ننعم اليوم بثماره فقد ارتاأى 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور 
اأن  ث�����راه-  اهلل  ط��ّي��ب  ن��ه��ي��ان-  اآل 
جتاوز التحديات التي كانت متوج 
ال��وق��ت هدف  ذل��ك  املنطقة يف  بها 
بتوحيد  اإل  يتحقق  اأن  مي��ك��ن  ل 
ليكون  اجل��ه��ود  وت�شافر  الإرادات 
اأ�ش�س  ب���و����ش���ع  ال�������ش���ج���اع  ال����ق����رار 
ُمقدمة  تكون يف  اأن  لها  اأراد  دول��ة 
ال�����ش��ف��وف ب��ط��م��وح ج�����اوز ح���دود 
البع�س  راآه  م��ا  اآف����اق  اإىل  امل��م��ك��ن 

م�شتحيًا.
واأ���ش��اف �شموه - يف كلمة وجهها   
الوطن”  درع  “جملة  ع�������رب 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 49 
النوايا  “ ومب����داد م��ن ���ش��دق   :  -
والرغبة يف اإيجاد مقومات الِرفعة 
العزة  ����ش���وى  ي���ر����ش���ى  ل  ل�����ش��ع��ب 
املباركة  النطاقة  كانت  لأبنائه، 
امل��وؤ���ش�����س ال�شيخ  ال���وال���د  ي���د  ع��ل��ى 
اأخيه  زايد بن �شلطان يداً بيد مع 
�شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ  له  املغفور 
اآل مكتوم، طّيب اهلل ثراهما، ومع 
الآباء املوؤ�ش�شني، عليهم رحمة اهلل 
ا�شم  العامل  خارطة  على  لي�شعوا 
اأرادوا لها اأن تكون �شريكاً يف  دولة 
نع م�شتقبله.. ولقد كان لهم ما  �شُ
اأرادوا.. فاليوم، اأ�شبح لهذه الدولة 
موؤ�ش�شوها  لها  اختار  التي  الفتية 
العربية  الإم��������ارات  “دولة  ا����ش���م 

واأغ��زره��ا ع��ط��اًء وع��م��ًا من 
جمعاء.  الب�شرية  خر  اأج��ل 
ومع احتفالنا يف هذه املنا�شبة 
علم  فيه  ارتفع  بيوم  الغالية 
ببدء  اإيذاناً  خفاقاً  الإم��ارات 
فقط  لي�س  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 
يف حياة من عا�شوا على هذه 
الأر�����س ال��ط��ي��ب��ة، ول��ك��ن من 
عام،  ب�شكل  امل��ن��ط��ق��ة  ت��اري��خ 
التهنئة  ب��خ��ال�����س  ن���ت���وج���ه 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
دبي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 

واإىل �شاحب ال�شمو  “رعاه اهلل” ، 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة ، واإخوانهم 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الإم�����ارات،  ُح��ّك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
العهد  جمددين  التهنئة،  بخال�س 
على امل�شي قدماً يف تر�شيخ ركائز 
اأركان جمده  رفعة وطننا وتدعيم 
تقدمه، م�شتلهمني  اأ�شباب  وتاأكيد 
يف ذلك عطاء الآباء املوؤ�ش�شني وما 
�شمان  �شبيل  يف  جهود  من  بذلوه 
م�شتقبل اأف�شل لأبناء هذا ال�شعب 

الكرمي.
وام������ت������داداً ل��ل��ن��ه��ج ال������ذي اأر�����ش����اه 
العون  ي��د  م��د  الحت���اد يف  موؤ�ش�س 
وامل�شاعدة لكل من يحتاجها، �شار 
اأينما  للخر  رديفاً  الإم���ارات  ا�شم 
ب�شر  اإىل  راي��ت��ه��ا  ح����ّل، وحت��ول��ت 
النفو�س،  الطماأنينة يف  يبعث  اأمل 
دولتنا مكانة رفيعة يف  اكت�شبت  اإذ 

وحدًة  تكن  مل  الإم����ارات 
�شيا�شيًة فح�شب، بل اإنها 
امتدت اإىل ن�شيج املجتمع 
امل�����واط�����ن�����ون  وق��������ف  اإذ 
وامل��ق��ي��م��ون ���ش��ف��اً واح���داً 
منوذج  م���ن  م�شتلهمني 
الوحدة الإماراتي القدوة 
والتكاتف  ال��ت��م��ا���ش��ك  يف 
وم�����������ش�����اف�����رة اجل�����ه�����ود 
لتجاوز الأزمة، حيث كان 
املُ�شرقة،  ال�����ش��ورة  ل��ه��ذه 
من  املزيد  على  والباعثة 
اأكرب  بامل�شتقبل،  التفاوؤل 
انت�شار  حتجيم  يف  الأث���ر 
الفرو�س مقارنة بالعامل 
من حولنا. ومع ا�شتمرار 
م�شرة الحتاد من جناح 
الإم���ارات  اأب��ن��اء  يوا�شل  اآخ���ر،  اإىل 
م��ن م��واط��ن��ني وم��واط��ن��ات العمل 
على حتقيق اإجنازات نوعية تتعزز 
ال�شعيد  على  دول��ت��ه��م  مكانة  بها 

العاملي..
كوفيد- حت��دي  من  الرغم  فعلى   
ال��ع��امل حُمِدثاً  اج��ت��اح  ال���ذي   19
ح��ال��ة م��ن ع���دم ال��ي��ق��ني ب�����ش��اأن ما 
اأن  ق��ادم، مل يقبل الإماراتيون  هو 
ال�شعي  عن  حتديات  اأي  تعرقلهم 
وراء حتقيق طموحاتهم واأهدافهم 
ل��ي��ك��ون��وا ب��ذل��ك دائ��م��اً ع��ن��د ح�شن 
ظن قيادتنا الر�شيدة، وعلى قدر ما 
ياأملونه منهم من توقعات. وتابعنا 
بكل فخر يف هذا العام �شل�شلة من 
الإجنازات املهمة التي اأعلن �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
ال��ب��داي��ة يف رحلة  اأن��ه��ا  م��ك��ت��وم  اآل 
املقبلة،  ال�شتعداد للخم�شني عاماً 
�شاحبت  التي  التحدي  روح  ب��ذات 
ق��ي��ام دول���ة الحت�����اد، ت��اأك��ي��داً على 

اإ�شرار الإمارات اأن تكون �شريكاً يف 
العام  ففي  العامل.  م�شتقبل  �شنع 
احلايل، انطلق “م�شبار الأمل” يف 
اإجنازاً  حمققاً  املريخ،  نحو  رحلته 
تاريخياً هو الأول من نوعه لدولة 
دولة  لتوا�شل  اإ�شامية،  اأو  عربية 
يف  الطموحة  م�شرتها  الإم����ارات 
ل احللم  الف�شاء ولتحوِّ ا�شتك�شاف 
طّيب  زاي������د،  ال�����ش��ي��خ  راود  ال�����ذي 
اهلل ث���راه، يف وق��ت مبكر م��ن عمر 
الحت��اد، اإىل واق��ع يحظى بتقدير 
العامل واإعجابه. كما جنحت دولة 
ال��ع��ام يف الن�شمام  الإم����ارات ه��ذا 
اإىل النادي الدويل للطاقة النووية 
ت�����ش��غ��ي��ل مفاعل  ب���ب���دء  ال�����ش��ل��م��ي��ة 
حمطات  ���ش��م��ن  الأوىل  امل��ح��ط��ة 
بذلك  ل���ه���ا  ل���ي���ك���ون  “براكة”، 
ع��رب��ي��ة حتجز  دول���ة  ك����اأول  ال�شبق 
لنف�شها مكاناً يف ركب اإنتاج الطاقة 
اإن كل املعطيات  ال�شلمية.  النووية 
اأن ال��روؤي��ة ال��وا���ش��ح��ة التي  ت��وؤك��د 
الحتاد  م�����ش��رة  جن���اح  وراء  ت��ق��ف 
لاأجيال  واع��داً  م�شتقبًا  ت�شمن 
من  مهماً  ج��ان��ب��اً  اأن  اإل  ال��ق��ادم��ة، 
اأبناء  ل على قدرة  ُيعُوّ هذه الروؤية 
جهودهم  م�شاعفة  ع��ل��ى  ال��وط��ن 
كل يف موقعه، م�شتح�شرين دائماً 
عطاء الآباء املوؤ�ش�شني، وما حملوه 
اختار  ل�شعب  اآمال وطموحات  من 
لرحلته  ع��ن��وان��اً  ال��وح��دة  تكون  اأن 
الأزمة  النجاح. وكما مل متنع  مع 
الإمارات  و�شول  الراهنة  العاملية 
ال�شراتيجية  غ���اي���ات���ه���ا  اإىل 
الزمنية  والأط������ر  اخل���ط���ط  وف����ق 
التحديات  اأن كل  نوؤكد  املو�شوعة، 
همم  اأم���ام  تت�شاءل  عظمت  مهما 
الإم���ارات���ي���ني وع��زمي��ت��ه��م ال��ت��ي ل 

تلني« .

وتوجيههم نحو توظيف هذه املواهب يف خدمة القراآن الكرمي.
درهم  األ��ف   30،000 قيمتها  تبلغ  مالية  ج��ائ��زة  الإذاع���ة  ور���ش��دت 
اإماراتي، موازعة على خم�شة مراكز، حيث ينال الفائز يف املركز الأول 
10،000 اآلف درهم فيما يح�شل املكرز الثاين على 7،000 اآلف 
املركز  اأم��ا   1،000 بقيمة  م�شريات  ق�شيمة  اإىل  بالإ�شافة  دره��م 
الثالث 5،000 اآلف درهم بالإ�شافة اإىل  ق�شيمة م�شريات بقيمة 
ق�شيمة  اإىل   بالإ�شافة  درهم  اآلف   3،000 الرابع  واملركز   1،000

م�شريات بقيمة 1،000 واملركز اخلام�س2،000 درهم .
بينهم  امل�شورين، من  كبار  نخبة من  بالتعاون مع  امل�شابقة  وتنطلق 
الأ�شتاذ خالد الكندي، وعمر النقبي، وخالد احلمادي وذلك ل�شمان 
امل�شاركات على  تن�شر  ب�شكل احرايف، حيث  املقدمة  املحتويات  تقييم 

احل�شاب الإلكروين التابع لاإذاعة على موقع التوا�شل الجتماعي 
اإن�شتغرام.

وت�شرط امل�شابقة رفع الفيديو على ح�شاب املت�شابق يف موقع التوا�شل 
الجتماعي اإن�شتغرام، عرب و�شم #م�شابقة ليتدبروا2، واإدراج ح�شاب 
واأن يكون الفيديو امل�شارك   Shjquran@ ،الإذاعة �شمن املن�شور

من ت�شوير ومونتاج �شاحب احل�شاب.
واأن  ثانية،   60 عن  الفيديو  م��دة  تزيد  ل  اأن  الإذاع���ة  ت�شرط  كما 
تتميز التاوات واللقطات بجودة عالية ل تقل عن 1080، واأن تكون 
الأ�شوات ذات نقاوة عالية، مع �شرورة اإر�شال اللقطات الأ�شلية قبل 
ا�شتخدام  الإلكروين، كما يحق لاإذاعة  الإذاع��ة  اإىل  بريد  املونتاج 

الفيديو الفائز لاأغرا�س الإعامية  القراآنية .

••  ال�سارقة-الفجر:

ت��ط��ل��ق اإذاع�����ة ال���ق���راآن ال���ك���رمي، ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة لاإذاعة 
والتلفزيون، لل�شنة الثانية على التوايل، م�شابقتها القراآنية الإبداعية 
20 دي�شمرب، م�شتهدفة  29 نوفمرب حتى  اآياته” “ من  “ليتدبروا 
�شناع املحتوى الب�شري من امل�شورين املحرفني والهواة وم�شوري 

“الدرون«. 
مميزة  �شورة  اأعمال  تقدمي  على  التناف�س  يف  الباب  امل�شابقة  وتفتح 
اآي��ات من الذكر  تعك�س جماليات العامل وبديع خلق اهلل ومت��زج بني 
اآيات اخلالق  الطبيعة، يف دعوة لتدبر  احلكيم وم�شاهد م�شورة من 
�شغفهم،  وت�شجيع  ال�شابة،  امل��واه��ب  ل�شقل  م��ب��ادرة  ويف  ال��ع��امل،  م��ن 

اأكد اأن دولة الحتاد قامت على روؤية بناء الإن�صان وال�صتثمار فيه 

حاكم راأ�س اخليمة : 
االإمارات منوذج  لوحدة الكلمة حتت راية االحتاد 

حمدان بن حممد: الروؤية الوا�شحة التي تقف وراء جناح م�شرية االحتاد ت�شمن م�شتقبال واعدا لالأجيال القادمة

اأكد  اأن دولة الحتاد اعتمدت على بناء الإن�صان وفق خطة �صاملة بعيدة املدى مدعمة بتالحم �صعبي 

حاكم اأم القيوين: االإمارات ت�شابق الزمن لتحقق ال�شدارة العاملية وفق اأرقى املعايري
•• اأم القيوين-وام:

اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  املعا  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال 
القيوين اإن دولة الإم��ارات حتتفل باليوم الوطني ال� 49 يف ظل القيادة الر�شيدة 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
املنهجية  ال�شراتيجية  اإط��ار  يف  النتائج  اأف�شل  لتحقيق  العمل  خطط  لن�شتكمل 
“درع  جملة  ع��رب  وجهها  كلمة  يف   - �شموه  واأ���ش��اف  ال��ق��ادم��ة.   ع��ام��اً  للخم�شني 
الوطن” مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 49 - ن�شتذكر يف هذا اليوم القاعدة الحتادية 
روؤية  وف��ق  اهلل”  “رحمهم  املوؤ�ش�شون  الآب���اء  ال�شاملة  خططها  و�شع  التي  املتينة 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” الذي و�شع اللبنة 
بناء  اعتمدت على  التي  بنهجه وطموحاته  الأوفياء  اأبناوؤه  واأخذ  الأوىل لاحتاد، 
الإن�شان وفق خطة �شاملة بعيدة املدى مدعمة بتاحم �شعبي واإرادة قوية جمعت 
بني الأ�شالة واملعا�شرة لبلوغ اآمال وتطلعات اأبناء الوطن واأ�شبحت الإمارات اليوم 

ت�شابق الزمن لبلوغ اأهدافها لتحقق ال�شدارة العاملية وفق اأرقى املعاير.
  وفيما يلي ن�س كلمة �شموه ..

اآل نهيان رئي�س  » يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
الدولة “حفظه اهلل” حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة باليوم الوطني التا�شع 
ال�شراتيجية  اإطار  النتائج يف  اأف�شل  العمل لتحقيق  لن�شتكمل خطط  والأربعني 
املنهجية للخم�شني عاماً املا�شية م�شتذكرين القاعدة الحتادية املتينة التي و�شع 
خططها ال�شاملة الآباء املوؤ�ش�شون – رحمهم اهلل – وفق روؤية املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” الذي و�شع اللبنة الأوىل لاحتاد، واأخذ 
اأبناوؤه الأوفياء بنهجه وطموحاته التي اعتمدت على بناء الإن�شان وفق خطة �شاملة 

والذكاء  والفني  التقني  التعليم  اإط��ار  ويف  العاملية.  ال�شدارة  الفتية  دولتنا  لتتبواأ 
اأبناء  بالذكاء ال�شطناعي لرفع مهارات  الدولة وزارة خا�شة  اأن�شاأت  ال�شطناعي 
الوطن بهدف زيادة الإنتاجية وتطوير الأداء �شواء على �شعيد املوؤ�ش�شات احلكومية 
اأو القطاع اخلا�س بالإ�شافة اإىل اإن�شاء مراكز للبحوث العلمية واإقامة املوؤمترات 
وور�س العمل التي من �شاأنها اأن تدعم برامج التعليم واملعرفة وحتقق اأرقى معاير 
اأن�شئت  التي  ال�شطناعي  للذكاء  زاي��د  بن  حممد  جامعة  توفر  كما   . التناف�شية 
عام 2019 تطبيقات يف جمالت الرعاية ال�شحية والتعليمية والنقل والطران 

متا�شياً مع روؤية القيادة يف اإعداد كوادر وطنية تدعم توجه الدولة امل�شتقبلي.
وحظيت  للوطن  اأمنياً  �شياجاً  الحت��اد  قيام  منذ  البا�شلة  امل�شلحة  قواتنا  و�شكلت 
العظيمة  املنجزات  حماية  يف  و�شاهمت  الر�شيدة  قيادتنا  ل��دن  من  كبر  باإهتمام 
وفق  واإمكانياتها  قدراتها  الحت��اد  عمر  من  املا�شية  ال�شنوات  خ��ال  ط��ورت  التي 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  العاملية بدعم �شاحب  املعاير  اأرق��ى 
الأ�شاو�س  الوطن  اأبناء  و�شاهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املهام  تنفيذ  الفاعلة يف  وامل�شاهمة  اأرا�شيه  الوطنية و�شيانة  يف حماية مكت�شباتنا 
خارج الوطن �شواء يف املجال الع�شكري اأو الإن�شاين و اأ�شبحت قواتنا امل�شلحة بكافة 

�شنوفها واحدة من اأهم اجليو�س يف املنطقة.
الذين  الأب��رار  الوطن  �شهداء  اعتزاز وفخر  ن�شتذكر بكل  الوطنية  املنا�شبة  وبهذه 
العربية  التحالف  قوات  �شمن  اإليهم  املوكلة  املهام  تنفيذ  يف  اإخوانهم  مع  �شاهموا 
ال�شجاعة  النظر يف  ك��ف��اءات منقطعة  واأثبتوا  الوطن  ح��دود  الأخ��ط��ار عن  ل��درء 
جناته  ف�شيح  الأب���رار  �شهداءنا  ي�شكن  اأن  وج��ل-  -ع��ز  هلل  مت�شرعني  والت�شحيات 
لدعم  الأوف��ي��اء  واأبنائهم  الكرمية  اأ�شرهم  دور  مثمنني  وال�شهداء  ال�شديقني  مع 
نداء الواجب الوطني. ويف اليوم الوطني التا�شع والأربعني ي�شرين اأن اأتقدم باأحر 

واملعا�شرة  الأ�شالة  بني  جمعت  قوية  واإرادة  �شعبي  بتاحم  مدعمة  امل��دى  بعيدة 
لبلوغ  الزمن  ت�شابق  اليوم  الإم��ارات  واأ�شبحت  الوطن  اأبناء  اآم��ال وتطلعات  لبلوغ 

اأهدافها لتحقق ال�شدارة العاملية وفق اأرقى املعاير.
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  �شعت  لقد 
اإىل  “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم 
تطوير الأداء احلكومي وفق روؤية �شموه لتحقيق التميز يف قطاعات اخلدمات كافة 
الوطنية  املهام  تنفيذ  يف  دوره��ا  لتاأخذ  ال�شابة  القيادات  وتاأهيل  القت�شاد  وتعزيز 
اإمارة دبي  الفعاليات الإقت�شادية �شت�شت�شيف  اإطار  . ويف  القادمة  للخم�شني عاماً 
وعلى هام�س اإك�شبو 2020 القمة العاملية للحكومات التي �شت�شم اأكرب �شوق عاملي 
للتجارب احلكومية بالإ�شافة اإىل كونها اأكرب من�شة �شُتعر�س من خالها اخلطط 
والإ�شراتيجات القت�شادية خال ال�شنوات القادمة وفق منظور اقت�شادي عاملي 
الدولة  الوطنية ملكافحة جائحة كورونا و�شعت  حديث. ويف نطاق ال�شراتيجية 
ب�شحة  اإميانها  من  انطاقاً  الفرو�س  هذا  ظهور  بداية  منذ  والربامج  اخلطط 
الحرازية  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  يف  �شباقة  ال��دول��ة  ك��ان��ت  حيث  و�شامته  الإن�����ش��ان 
تقدمي  يف  و�شاهمت  انت�شاره  من  احلد  اإىل  اأدى  مما  املر�س  تف�شي  دون  للحيلولة 
الك�شف  اأجهزة  �شواء يف جمال  ال��دول  العديد من  اإىل  الإن�شانية  وامل�شاعدة  العون 
الطبية اأوالعاجات بالإ�شافة اإىل احلفاظ على املوارد القت�شادية والقوى الب�شرية 

و�شنت العديد من الت�شريعات التي تدعم الإ�شراتيجة ال�شحية والقت�شادية.
  لقد دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ال�شراتيجية الوطنية لعام 2050م لدفع عملية 
التنمية ال�شاملة وبناء اقت�شاد معريف يعتمد على الإبداع والبتكار ليكون الدعامة 
والرخاء  اخل��ر  م�شرة  الوطنية  العمل  ف��رق  ولتقود  القادمة  لاأجيال  القوية 

وتقودنا روح الحتاد التي ت�ش��ري يف نف�و�س اأبن�����اء الإم���ارات نح���و املزي�����د 
من الإجن��ازات.

اآيات  اأ�شمى  اأرف��ع  اأن  اإل  اليوم ل ي�شعني  واختتم �شموه قائا : يف هذا 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لأخ��ي  والتربيكات  التهاين 
واأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد  نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” و اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأ�شحاب  واإخ��واين  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اهلل”  “حفظهم  الإم��ارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو 

واإىل �شعب دولة الإمارات.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
منوذجاً  متثل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اخليمة  راأ���س  حاكم 
راي�������ة  حتت  جتمع������وا  الذين  الأ�ش����قاء  بني  والتعا�شد  الكلمة  لوحدة 
الوطن،  واأبن��������اء  املجتمع  م�شلح�����ة  اأعينهم  ن�شب  وا�شعني  الحت��اد 
بالبن�����ان  اإل��ي��ه  ي�ش������ار  رم��زا  و  م�شرقة  م�شرة  خالها  م��ن  لي�شطروا 
الحتادية  ال��ت��ج��ارب  اأك���رث  م��ن  واح���دة  باعتبارها  وال��ع��امل  املنطقة  يف 

ا�شتدامة.
وقال �شموه - يف كلمة وجهها عرب جملة “درع الوطن” مبنا�شبة اليوم 

دول��ة الحتاد  لقيام   ،49 ال���  بالذكرى  اليوم  - نحتفل   49 ال���  الوطني 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  ���ش��دي��دة للمغفور  روؤي����ة  ع��ل��ى  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
اإجناز  ل�شنع  الحت���اد  موؤ�ش�شي  واإخ��وان��ه  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
ا�شتثنائي قائم على بناء الإن�شان وال�ش���تثمار فيه جلعل الإمارات مركزاً 
لازدهار والنمو امل�شتمر يف املنطق���ة والعامل مبا يحققه اأبناوؤها يف كافة 
اإننا يف دولة الإمارات حكومًة و�ش������عباً ن�شر  املجالت. واأ�شاف �شموه : 
املتحدة يف م�شاف  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لنجعل من  را�شخة  بخطى 
والجتماعي������ة  الإن�ش������انية  مقدراتن����ا  بحماي������ة  وذلك  املتقدمة  الدول 
والرتق����اء  للتط������ور  وال�ش���عي جاهدين  �ش����واء  والقت�شادي������ة على حد 
اإجنازات  م��ن  حتقق  مب��ا  والع��ت��زاز  الفخر  ميلوؤنا  ال�شعد،  ك��اف��ة  على 

التهاين و التربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل”،واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
واإىل �شاحب  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
للقوات امل�شلحة واإىل اإخواين اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
الغالية علينا جميعاً  املنا�شبة  اأن يعيد هذه  الويف داعني اهلل عز وجل  �شعبنا  واإىل 

باخلر والرفعة«.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد ال�شارقة : يف الثاين من دي�شمرب توحدت اآمال وتطلعات �شعب االإمارات يف تاأ�شي�س دولة حديثة

ويل عهد الفجرية:
 اليوم الوطني م�شرية حافلة باالإجنازات

عمار بن حميد النعيمي : جتربة االإمارات الوحدوية التي اأ�ش�شها ال�شيخ زايد من اأجنح التجارب يف الوطن العربي

ويل عهد راأ�س اخليمة : الثاين من دي�شمرب يوم جميد �شنع تاريخا م�شرقا يف م�شرية االإمارات

ويل عهد اأم القيوين : احتاد دولتنا فكر وطني وروؤى 
ح�شارية واإن�شانية �شملت اأبناء الوطن

•• ال�سارقة-وام:

قال �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
دي�شمرب من عام  الثاين من  ال�شارقة يف  ونائب حاكم  عهد 
حتقق حلم دول��ة الحت��اد ال��ذي طاملا راود موؤ�ش�س   1971
الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب 
اهلل ثراه " واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات "رحمهم 
اآم����ال وت��ط��ل��ع��ات �شعب دول���ة الإم�����ارات يف  اهلل"، وت��وح��دت 
تاأ�شي�س دولة حديثة حتت ظل راية واحدة يجمعهم امل�شر 

الواحد والروؤية نحو م�شتقبل واعد.
الوطن"  "درع  �شموه - يف كلمة وجهها عرب جملة  واأ�شاف 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 49 - : " ن�شتذكر يف اليوم الوطني 
ال� 49 لدولة الإمارات ما بناه املوؤ�ش�شون والرغبة ال�شادقة 
اأن  اإعمار ه��ذه الأر���س الطيبة، ون��زرع يف نفو�س الأب��ن��اء  يف 

الوطن هو اأغلى الرثوات، واحلفاظ على مكت�شباته وال�شعي 
لتطويره والنهو�س به من اأجّل املهمات حتى ت�شتمر م�شرة 

العطاء والبناء".

وفيما يلي ن�س كلمة �شموه ..
حلم  حتقق   1971 ع��ام  م��ن  دي�شمرب  م��ن  ال��ث��اين  يف   "
له  املغفور  ال��دول��ة  راود موؤ�ش�س  ال���ذي ط��امل��ا  دول���ة الحت���اد 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " واإخوانه 
وتوحدت  اهلل"،  "رحمهم  الإم����ارات  حكام  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
اآمال وتطلعات �شعب دولة الإمارات يف تاأ�شي�س دولة حديثة 
حتت ظل راية واحدة يجمعهم امل�شر الواحد والروؤية نحو 

م�شتقبل واعد.
بعزمية ل تلني ورغبة �شادقة يف بناء دولة ع�شرية وتنمية 
الإن�����ش��ان وت��وف��ر ك��اف��ة م��ق��وم��ات احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ل���ه، مل 

تّدخر الدولة جهداً يف بذل كل غايل ونفي�س خلدمة اإن�شان 
الإم��ارات والنهو�س به ليكون عن�شراً فاعًا وموؤثراً يخدم 
وطنه وجمتمعه. وم�شت دولة الإم��ارات قدماً نحو التقدم 
والزدهار ونحو امل�شتقبل الواعد حتى غدت الدولة اليوم يف 

م�شاف دول العامل يف موؤ�شرات جودة احلياة.
�شنوات قليلة يف عمر ال��دول هو عمر دول��ة الإم���ارات لكنها 
ب����الإجن����ازات وال���ع���ط���اءات يف ك��اف��ة املجالت  ك��ان��ت م��ل��ي��ئ��ة 
وبناء  وال��ع��م��ران  للتنمية  ال����دوؤوب  �شعيها  ويف  والأ���ش��ع��دة، 

الإن�شان.
و مل تغفل دولة الإمارات حلظة عن دورها يف ن�شرة الق�شايا 
بقاع  من  بقعة  كل  يف  امللهوف  واإغاثة  والإ�شامية  العربية 

الأر�س.
بناه  ما  الإم���ارات  لدولة   49 ال���  الوطني  اليوم  ن�شتذكر يف 
املوؤ�ش�شون والرغبة ال�شادقة يف اإعمار هذه الأر�س الطيبة، 

ون����زرع يف ن��ف��و���س الأب���ن���اء اأن ال��وط��ن ه��و اأغ��ل��ى ال����رثوات، 
به  والنهو�س  لتطويره  وال�شعي  مكت�شباته  على  واحلفاظ 

من اأجّل املهمات حتى ت�شتمر م�شرة العطاء والبناء.
ون��زج��ي مبنا�شبة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 49 ل��دول��ة الإم����ارات 
العربية املتحدة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات ملقام �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  و�شاحب 
امل�شلحة و�شاحب  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شمو حكام  اأ�شحاب  ، واإىل  ال�شارقة  املجل�س الأعلى حاكم 
اأر�شها  الإم��ارات، واإىل �شعب دولة الإم��ارات واملقيمني على 

بهذه املنا�شبة الغالية".

•• الفجرية-وام:

قال �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�شرقي ويل عهد الفجرة بخطوات ثابتة 
نحو التميز والتفوق، عرّب النهج الذي اأر�شى 
�شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  دعائمه 
اإرادة  " طيب اهلل ثراه" توحدت  اآل نهيان 
وو�شعوا  الغالية،  لدولتنا  املوؤ�ش�شني  الآباء 
دولة  لبناء  واإخا�س  بجد  الأوىل  اللبنات 
م���ت���ط���ورة وم��ت��ق��دم��ة، ����ش���رع���ان م���ا �شطع 
جم�شدًة  ال���ع���امل  دول  حم��اف��ل  يف  جن��م��ه��ا 
واأكد  ال��واق��ع.  اأر���س  على  ملمو�شة  حقائق 
"درع  جملة  عرب  وجهها  كلمة  يف   - �شموه 
 - 49 ال�  الوطن" مبنا�شبة اليوم الوطني 
اأن الحتفاء بذكرى اليوم الوطني كل عام، 
اأهمية هذا اليوم التاريخي  هو تاأكيٌد على 

الذي ُتوج مب�شرة حافلة باملكا�شب والإجن��ازات التي حتققت على مدار 
امل�شتقبلية احلكيمة لآبائنا املوؤ�ش�شني رحمهم  49 عاما، وعك�شت الروؤية 
ب��اَت ميثل مياد وط��ن وم��ي��اد �شعب ل ير�شى بغر  ال��ي��وم  اهلل، فهذا 
اإ�شعاد  اإىل  دائ��م��اً  ت�شعى  حكيمة  قيادة  ظل  يف  امل��ج��الت،  كافة  يف  التميز 
�شعبها، ملتزمًة بثوابت الحتاد الوطنية. واأو�شح اأن جتربة الحتاد التي 

اأ���ش��ب��ح��ت م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ف��ري��دة يف بناء 
ومتطورة،  متقدمة  دول��ة  وقيام  الأوط���ان 
العابرة  الإجن��������ازات  م���ن  ال��ك��ث��ر  ح��ق��ق��ت 
ُبني على  باهتمام دويل  للحدود، وحظيت 
الروابط  وتقوية  املتبادل  الحرام  اأ�شا�س 
القوانني  وف�����ق  ال���ث���ن���ائ���ي���ة  وال����ع����اق����ات 
والأن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة. واأ����ش���اف ���ش��م��وه : " 
لقد اأمتمنا 49 عاماً من البناء والتطور، 
وب�شطنا الأمن والأم��ان بف�شل اهلل العلي 
القدير، وبف�شل قيادة حكيمة، ي�شرف على 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م�شرتها 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
واأولياء  الإم���ارات  اإخ��وان��ه حكام  اهلل"، مع 
بالأمن  اأب��ن��اوؤه  فيه  ينعم  ووط���ن  ال��ع��ه��ود، 
 : الفجرة  عهد  ويل  وق��ال  وال�شتقرار". 
ن�شاأل  الغالية،  الذكرى  هذه  ومبنا�شبة   "
اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�شبة العزيزة على قلوبنا وعلى وطننا 
�شاحب  على  مي��ن  واأن  وال��ربك��ات،  واليمن  باخلر  دولتنا  �شعب  وعلى 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اآمناً..  ق��وّي��اً..  الإم���ارات  الغايل  وطننا  يحفظ  واأن   ، والعافية  بال�شحة 

عامراً بالإجنازات املُ�شرقة يف ظل قيادتنا الر�شيدة".

•• عجمان-وام: 

النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  ق��ال 
دي�شمرب  م��ن  ال��ث��اين  اإن  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
متوحدة  ل��دول��ة  م��ي��ادا  ك���ان   1971 ع���ام 
الأركان، قوية البنيان كبرة الأحام، ويوما 
التي  الحت���اد  قيم  وتر�شخ  تتعزز  ي��وم  بعد 
نهيان"  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اأر�شاها 
طيب اهلل ثراه" واإخوانه املوؤ�ش�شون، وقيادتنا 
الر�شيدة التي جعلت الحتاد "روحا" ت�شري 

يف وجداننا.
"درع  ع��رب جملة  وجهها  كلمة  ف��ى  واأ���ش��اف 
 49 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  الوطن" 
اأ�ش�شها  التي  الوحدوية  الإم���ارات  جتربة  ان 
اآل نهيان  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور 
" طيب اهلل ثراه"، تعد من اأجنح التجارب يف 
الوطن العربي ، وقد انعك�س الفكر الحتادي 
لدى �شموه على اأفكار اإخوانه حكام الإمارات 
بحيث متكنوا من عقد الحتاد فيما بينهم يف 

ظروف ف�شلت دول اأخرى يف حتقيق ذلك.
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  كلمة  ن�شل  يلي  وفيما 

عجمان:
الثاين من دي�شمرب عام 1971 كان ميادا لدولة متوحدة الأركان، قوية 
التي  الحت��اد  قيم  تتعزز وتر�شخ  يوم  بعد  ويوما  الأح��ام،  البنيان كبرة 
اأر�شاها ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان" طيب اهلل ثراه" واخوانه املوؤ�ش�شون، 
وقيادتنا الر�شيدة التي جعلت الحتاد "روحا" ت�شري يف وجداننا. وي�شعدين 
التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  اآرف��ع  اأن  جميعا  قلوبنا  على  الغالية  املنا�شبة  ه��ذه  يف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  " حفظه اهلل" واىل �شاحب  الدولة  رئي�س 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س 
الأعلى لاحتاد حكام الإمارات، واإىل �شعب الإمارات الكرمي مبنا�شبة اليوم 

الوطني التا�شع والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة.
اإن جتربة الإمارات الوحدوية التي اأ�ش�شها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان " طيب اهلل ثراه"، تعد من اجنح التجارب يف الوطن العربي ، وقد 
انعك�س الفكر الحتادي لدى �شموه على اأفكار اإخوانه حكام الإمارات بحيث 
متكنوا من عقد الحتاد فيما بينهم يف ظروف ف�شلت دول اأخرى يف حتقيق 
ذلك واأدرك ال�شيخ زايد اأن حتقيق الحتاد لن يحدث ملجرد �شحة الفكرة 
وجود  ب�شبب  �شيقع  ذلك  اأن  ملجرد  اأي�شا  ول  بحتميتها  القتناع  ملجرد  ول 

ترا�س اأو اتفاق بني النا�س فحتى اإن حتقق 
ره��ني بخطوات  ب��ق��اءه  اأن  اإل  ه��ذا الحت���اد 
تاأ�شي�شية ت�شتطيع الإم�شاك به وحفظه من 
النهيار لذا فقد عمل على تهيئة النخب من 
الكوادر والقيادات الفاعلة والواعدة والقادرة 
قام  ثم  الحت��اد،  النهو�س مب�شوؤوليات  على 
بتن�شيط الفكر الحتادي وتوعية اجلماهر 
عي�شها  وك��رام��ة  م�شاحلها  ارت��ب��اط  بعمق 
يف  م�شاركتها  ومب��دى  بالحتاد  وم�شتقبلها 

�شنعه وحمايته.
الر�شيدة  القيادة  اأدرك��ت  الحت��اد،  قيام  منذ 
اأه��م��ي��ة ب��ن��اء الإن�����ش��ان ل��ي��ع��ّم��ر ه���ذا الوطن 
وي�شّخر له كل جمهود لي�شمو به وي�شتفيد 
م���ن خ����رات����ه، ف�����ش��ع��ت دول�����ة الحت������اد اإىل 
توفر متطلبات احلياة الكرمية للمواطن، 
وامل�شت�شفيات  التعليم  ودور  ال�شكن  وتوفر 
احلديثة، واخلدمات الجتماعية والثقافية، 
�شاحلة  بيئة  يف  العزيز،  �شعبنا  يعي�س  حتى 
اإن م���ا حت��ق��ق م���ن نتائج  ل��ل��ع��م��ل والإب�������داع. 
مثمرة واإجنازات م�شرفة على كافة امل�شتويات حملية واقليمية وعاملية، خر 
برهان و�شاهد على �شحة النهج وو�شوح الهدف يف جميع املجالت ال�شيا�شية 
والقت�شادية والجتماعية والثقافية، فاأ�شبحت الإمارات دولة قوية مزدهرة 
على كل الأ�شعدة، وحتولت �شحراوؤها اإىل ح�شارة اإن�شانية يذكرها التاريخ، 
النا�س.  لكل  اخل��ر  وب��ذل  وال��رب  وال��وف��اء،  العطاء  معاين  اأ�شمى  وت�شطر 
ومتكنت الإمارات بف�شل وحدتها من انتزاع مكان مرموق يف اأمتها العربية، 
وغدت �شوتا م�شموعا مبا امتلكته دبلوما�شيتها من م�شداقية دون انحياز 
لطرف على ح�شاب طرف اآخر ودون تدخل يف ال�شوؤون الداخلية للغر، كما 
�شاهمت بن�شيب مقدر يف م�شرة التنمية يف العديد من البلدان ال�شقيقة 
امل�شاهمة  عرب  اأو  مالية،  وم�شاعدات  هبات  من  تبذله  ما  عرب  وال�شديقة، 
ال�شخية يف ال�شناديق املخ�ش�شة لذلك، اأو بتواجد ال�شركات الإماراتية ذات 

روؤو�س الأموال ال�شخمة يف م�شاريع ا�شتثمارية كربى ببع�س الدول.
اإن مرور العام بعد العام على قيام احتاد الإمارات يزيدنا اإ�شراراً على متابعة 
امل�شرة واإعمار الوطن، وال�شعي اإىل حتقيق اأهداف قيادتنا احلكيمة يف بناء 
بتعاون  والإجن��ازات  النجاحات  املزيد من  وك�شب  �شاخمة،  اإن�شانية  ح�شارة 
وتفاين اأبناء وبنات الوطن، واحتاد اآمالهم وطموحاتهم ال�شامية باأن تتبواأ 
واملحبة  ال�شام  لدولة  رم��زاً  وت�شبح  الأمم  بني  العالية  مكانتها  الإم���ارات 
اخلر  وب��ذل  والت�شامح  العطاء  اأن  للعامل  وتربهن  وال�شعادة،  والإن�شانية 
وال�شعي حلفظ كرامة الإن�شان، هو الأ�شا�س الذي قامت عليه دولتنا الفتية. 
اإن الثاين من دي�شمرب �شيظل عامة م�شيئة يف تاريخنا ومنا�شبة لتوا�شل 

العهد وجتديد الولء لقيادتنا الر�شيدة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة اأن الثاين 
ي����وم جم��ي��د ���ش��ن��ع تاريخا  م���ن دي�����ش��م��رب 
م�شرقا يف م�شرة الإمارات العربية املتحدة 
باعتبار  القادمة  لاأجيال  وطني  ومن��وذج 
قيمه يف وجدان  اأر���ش��ى  ال���ذي  الحت���اد  اأن 
الإم���ارات���ي���ني امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" مدخا 
التي  املوؤ�ش�شات  دول��ة  وبناء  والتقدم  للقوة 
لأفراد  والرخاء  والأم��ن  ال�شتقرار  حتقق 

املجتمع.
درع  "جملة  ع���رب  ك��ل��م��ة  يف  ���ش��م��وه  وق�����ال 
ال�49  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  الوطن" 
�شاملة  نه�شة  م��ن  حت��ق��ق  م��ا  اإن  ل��ل��دول��ة 
يف ظ��ل الحت����اد ج��ع��ل م��ن دول���ة الإم����ارات 
املنطقة  يف  م�شبوق  غر  وح��دوي��ا  منوذجا 
قائمة  والتنمية  احلكم  يف  رائ���دة  وجت��رب��ة 

عميقة  روؤي��ة  متتلك  قيادة  بني  خ��اق  وتفاعل  قوية  وركائز  اأ�ش�س  على 
املواطن  تاأمني احتياجات  امل�شتقبل وتعمل على  ونظرة ثاقبة ت�شت�شرف 
بكل �شفافية و�شعب ويف خمل�س معتز بوطنيته واأكرث التفافا حول قيادته 
ول يعرف امل�شتحيل يبذل كل جهد خمل�س حلماية املنجزات وموا�شلة 
م�شرة التنمية. واأ�شاف �شموه " نحتفل يف الذكرى التا�شعة والأربعني 
واأ�شبحنا  وال��ن��م��و  ال��ت��ط��ور  م��ق��وم��ات  ك��ل  ون��ح��ن منتلك  ال��وط��ن��ي  لليوم 
مناف�شا حقيقيا للدول املتقدمة يف العديد من املجالت القت�شادية كما 
يظهر جليا يف موؤ�شرات التناف�شية العاملية وال�شتدامة وب�شهادة املوؤ�ش�شات 
عربية  مهمة  اأول  الأمل"  "م�شبار  انطاق  �شكل  كما  العريقة  الدولية 
الأحمر  الكوكب  اإىل  التاريخية  برحلته  املريخ  ل�شتك�شاف  واإ�شامية 
ملا  الف�شاء  ا�شتك�شاف  نحو  رائ��دة  وبداية  اإماراتية  باأيدي  فريدا  اجن��ازا 
فيه خر الب�شرية .. وكان البدء بت�شغيل مفاعات حمطة براكة للطاقة 
النووية ال�شلمية اإجنازا تاريخيا يف جمال اإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية 
النظيفة ويف م�شرة التنمية ال�شاملة وجاءت موؤ�شرات التعايف �شحيا من 

حققتها  ال��ت��ي  "كورونا"  ف��رو���س  ت��ب��ع��ات 
اتبعتها  ال��ت��ي  ال�شيا�شة  بف�شل  الإم�����ارات 
الدولة بتوجيهات القيادة الر�شيدة لتكون 
منوذجا عامليا يف حما�شرة الوباء �شواء يف 
الفحو�س،  ع��دد  يف  ال���دول  قائمة  ت�شدر 
واجتماعية  ط��ب��ي��ة  رع���اي���ة  ت���وف���ر  يف  اأو 
الإج����راءات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  للم�شابني  مثلى 

والتدابر الحرازية".
وقال �شموه "يف الثاين من دي�شمرب نتذكر 
بكل وفاء وعرفان املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" والآباء 
اأجل  من  العبء  حتملوا  الذين  املوؤ�ش�شني 
رفعة �شاأن الحتاد وتر�شيخ اأركانه بحكمة 
واق����ت����دار وق���ي���ادة م��رح��ل��ة ال��ب��ن��اء وو�شع 
التي انطلقت منها دولة الإمارات  الأ�ش�س 
وتوظيف  التنمية  نحو  امل��ت��ح��دة  العربية 
لبناء جمتمع  الب�شرية  وامل��وارد  الإمكانات 

التعاي�س والأمن والر�شا وال�شعادة".
ولفت �شموه اإىل اإن ما حتقق من منجزات 
امل�شرة  ه��ذه  امل�شي يف  اإ���ش��رارا على  يزيدنا  الحت��اد  ومكت�شبات يف ظل 
متم�شكني بهويتنا واأ�شالتنا متطلعني اإىل عامل ي�شوده ال�شام والت�شامح 
امل�شتنر حب  واأمنه م�شتلهني من فكر قيادتنا  الإن�شان  ويوؤمن بكرامة 
الوطن ووحدته يف دروب العزة والفخر. ورفع �شموه بهذه املنا�شبة اأطيب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  التربيكات 
اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  "حفظه اهلل"و�شاحب  الدولة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهم  واإىل  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
الأعلى حكام الإمارات واإىل �شعب الإمارات واإىل املقيمني على اأر�س هذا 
قيادتنا  املنا�شبة على  يعيد هذه  اأن  القدير  العلي  داعيا  الوطن احلبيب 
ووطننا و�شعبنا باخلر والنجاح. وحتية اإكبار واإجال لآبائنا املوؤ�ش�شني 
م�شتقبل  اإىل  ومعا  وال��ولء  الوفاء  ولقيم  الوطن  لهذا  املخل�شني  ولكل 

تعزز فيه دولتنا احلبيبة مكانتها عامليا.

•• اأم القيوين -وام:

ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد  قال �شمو 
دولة  حتتفل  القيوين  اأم  عهد  ويل  امل��ع��ا 
الإم������ارات ح��ك��وم��ًة و���ش��ع��ب��اً يف ال��ث��اين من 
دي�شمرب من كل عام باليوم الوطني لقيام 
اأُع��ل��ن عن قيامه املغفور له  ال��ذي  الحت��اد 
- طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
اهلل ثراه - واإخوانه املوؤ�ش�شون والذي عرب 
واإن�شانية  روؤى ح�شارية  و  عن فكر وطني 
الإم�����ارات  جميع  يف  ال��وط��ن  اأب���ن���اء  �شملت 
ك��اأول��وي��ة م��ب��ا���ش��رة يف اإط����ار م��ن��ه��اج وطني 
الإن�شان  العدالة الإجتماعية وو�شع  ج�شد 

فيه هدفاً ا�شراتيجياً اأول.
�شموه - يف كلمة وجهها عرب جملة  وق��ال 
ال�  الوطني  اليوم  الوطن" مبنا�شبة  "درع 

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  ج�شدت  لقد   "  :  -  49
حتقق  التي  التنموية  الأه��داف  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
�شدارة  الإم���ارات يف  وو�شعت  ال�شعادة  الوطن  ولأب��ن��اء  الزده���ار  للدولة 
الدولة �شمن  الب�شرية و�شنفت  والتنمية  التناف�شية والبتكار  موؤ�شرات 
املراكز اخلم�شة املتقدمة عاملياً من حيث جودة احلياة والنفتاح الثقايف 
الأمر الذي يعك�س لنا النتائج املبهرة للخم�شني عاماً املا�شية يف املجالت 

القت�شادية والتنموية والبنية الجتماعية ".
�شاحب  بقيادة  الإم����ارات  دول��ة  و�شعت حكومة  " لقد   : �شموه  واأو���ش��ح 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
برامج  املا�شية  ال�شنوات  "رعاه اهلل" خ��ال  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
وا�شراتيجيات تنموية عديدة واأ�شدرت العديد من الت�شريعات املنظمة 
وبناء  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  وف��ق  القت�شادية  البنية  تعزز  اأن  �شاأنها  م��ن  التي 
اقت�شاد معريف يعتمد على الإبداع وا�شت�شراف امل�شتقبل لتنطلق امل�شرة 
خال اخلم�شني عاماً القادمة بكل اقتدار وفق الربامج واخلطط املعدة 

لها".
واأكد �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعا اأن دولة الإمارات حققت 
الف�شاء  ع��امل  يف  النوعية  الإجن���ازات  من  العديد   2020 العام  خ��ال 
 2021 ع��ام  �شي�شل  وال���ذي  امل��ري��خ  ك��وك��ب  اإىل  الأم���ل  ب��اإط��اق م�شبار 
بالتزامن مع مرور خم�شني عاماً على قيام الحتاد و�شي�شيف معلومات 
اإىل  الطريق  �شيمهد  مم��ا  الكوكب  لهذا  املناخية  ال��ظ��روف  ع��ن  ج��دي��دة 

والبحوث  الدرا�شات  جمال  يف  اأو�شع  اآف��اق 
اأكتوبر  م��ن  الع�شرين  ويف   .. الف�شائية 
العاملي  احل��دث  �شينطلق  القادم  العام  من 
�شت�شارك  كحدث عاملي   "2020 "اإك�شبو 
ال����دول����ة على  ال���ق���ط���اع���ات يف  ف���ي���ه ك���اف���ة 

امل�شتوى احلكومي وال�شعبي واملوؤ�ش�شي.
وقال �شموه : " ويف اإطار توجيهات قيادتنا 
ال��ر���ش��ي��دة ومب��ت��اب��ع��ة م��ن ���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للطاقة  ب���راك���ة  م�������ش���روع  دخ����ل  امل�����ش��ل��ح��ة 
النووية مرحلة الإنتاج يف نطاق الكهرباء 
اإىل  ب��ال��دول��ة  و�شلت  وطنية  فنية  ب��ك��وادر 

�شدارة الدول العربية".
الوطنية  ال�شيا�شات  اإط��ار  " ويف   : واأ�شاف 
للعام اجلديد اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
تاريخياً  منعطفاً  �شت�شكل  التي  اجلديدة  الوطنية  ال�شراتيجية  نهيان 

من حيث اخلطط والربامج التنموية ".
البا�شلة عملت منذ  امل�شلحة  اأن قواتنا  القيوين  اأم  �شمو ويل عهد  واأك��د 
وفق  الوطنية  املنجزات  وحماية  الحت���ادي  الكيان  دع��م  على  تاأ�شي�شها 
جيو�س  اأك��ف��اأ  م��ن  واح���دة  منها  جعلت  تاأهيلية  وا�شراتيجيات  ب��رام��ج 
املنطقة من حيث الت�شليح و اجلدارة بالإ�شافة اإىل امل�شاهمة الفاعلة يف 
دعم ال�شام والإ�شتقرار يف العامل وامل�شاعدة املدنية يف الكوارث الطبيعية 
.. وقال : " لقد اأثبت اأبناء الوطن القدرة العالية يف املهام املوكلة اإليهم، 
وقدم �شهداوؤنا الأبرار النموذج الوطني احلي يف الت�شحية والقتدار وفق 
الت�شحيات  مثمنني   .. عليها  ن�شاأوا  التي  والوطنية  الع�شكرية  تربيتهم 

التي قدمها �شهداء الوطن " .
وقدم �شموه التهنئة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء 
املجل�س الأعلى لاحتاد حكام الإمارات واإىل اأولياء العهود و نواب احلكام 
و اإىل �شعب الإم��ارات الويف، داعيا اهلل اأن يعيد هذه املنا�شبة على دولتنا 

باخلر والرخاء.

اآالف االأعالم وامل�شابيح واأ�شواء الليزر تزين ق�شر االإمارات 
احتفاًء باليوم الوطني 49  

•• اأبوظبي-الفجر: 

الدولة  اح��ت��ف��الت  يف  الإمارات"  "ق�شر  ف��ن��دق  ُي�����ش��ارك 
باليوم الوطني ال� 49 ، وي�شهد مبنى الق�شر الذي يعترب 
اأيقونه معمارية بارزة يف العا�شمة ابوظبي ، عر�شاً رائعاً 
البالغ  الع��ام  ترفرف  فيما   ، ال�شاحرة  الليزر  با�شواء 
امل�شاءة  ومبانيه  الق�شر  ا�شوار  على  علماً   515 عددها 
الدولة  بناء ه��ذه  ل��روي ق�شة  العلم الم��ارات��ى  ب��ال��وان 

الناه�شة .

وت��ب��دو ك��اف��ة اأرج����اء ق�شر الإم������ارات ل��ي��ًا، يف ح��ل��ة من 
ال�شواء املبهرة من خال اكرث من الف م�شباح كهربائي 
، احتفاًء بذكرى احتاد الإمارات ال�شبع لت�شكل لوحة فّنية 

رائعة ت�شحر القلوب و العيون. 
وقد اكت�شت كافة اأرجاء الق�شر باألوان الأحمر والأبي�س 
، بدءاً من القبة  املُمّيزة لعلم الدولة  والأخ�شر والأ�شود 
تزيني  فيما مت   ، الرئي�س  وامل��دخ��ل  ال��ن��واف��ر،  ال��ك��ربى، 
�شا�شعة   م�شاحات  على  الم��ارات��ي  بالعلم  الق�شر  حدائق 

و�شط املروج اخل�شراء،

�شّيقة  وف��ع��ال��ي��ات  ترفيهية  ب��رام��ج  الح��ت��ف��الت  وت�شهد 
واملقيمني  املواطنني  من  الم���ارات  ق�شر  �شيوف  لإمتاع 
وال�����زوار ع��ل��ى ح���دٍّ ���ش��واء م��ع م���راع���اة الل���ت���زام بقواعد 

التباعد الجتماعي. 
 وتتقّدم اإدارة فندق "ق�شر الإمارات" باأ�شمى اآيات التهاين 
والتربيكات اإىل القيادة الر�شيدة و�شعب الإمارات باليوم 
الدولة  احتفالت  تكون ج��زءاً من  باأن  الوطني، وتفتخر 
حتّققت  التي  العظيمة  ب��الإجن��ازات  اعتزازها  ُت��ربز  التي 

على مدى 49 عاماً يف خمتلف املجالت .
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اأخبـار الإمـارات

مكتوم بن حممد بن را�شد: اإعالن قيام االإمارات كان اإيذانا بظهور دولة جعلت من الريادة والتقدم والنمو اأهدافا مل حتد عنها

عبد اهلل بن �شامل القا�شمي : دولتنا �شكلت منوذجا يحتذى يف الوحدة والتنمية املتطورة

حمدان بن زايد: عام 2020 حمطة نوعية يف م�شرية االإمارات توؤ�ش�س من خاللها ملرحلة جديدة

طحنون بن حممد : الثاين من دي�شمرب 
منا�شبة وطنية خالدة يف نفو�س اأبناء االحتاد

اأكادمييون: االإمارات حققت م�شرية تنموية عظيمة و�شاملة وتتطلع للريادة العاملية

الأوىل  للمرة  الإم���ارات  علم  لرفع 
دولة الحت��اد ماثلة  اإيذاناً مبياد 
اأمام اأعيننا منوذجاً خالداً ن�شتلهم 
وال����درو�����س، وحتفزنا  ال���ِع���رَب  م��ن��ه 
على العمل من اأجل ارتقاء درجات 
والتميز،  ال��ن��ج��اح  �شلم  يف  ج��دي��دة 
م�����ش��اع��ف��ة اجلهود  ع��ل��ى  وحت��ث��ن��ا 
�شبيل  يف  والنفي�س  ال��غ��ايل  وب���ذل 
وتقدمه  ال����وط����ن  رف���ع���ة  ����ش���م���ان 

وازدهاره.

التعاون  املجتمعات وحت��ف��ي��ز  ب��ني  ال��ت��ع��اون  مل�����ش��رة  ال��زخ��م  امل��زي��د م��ن 
القت�شادي والتجاري واإ�شفاء الأمن وال�شتقرار يف خمتلف بقاع الدنيا 
بدءاً من نطاقها الإقليمي يف منطقة ال�شرق الأو�شط وانطاقاً لباقي 

الدول والأقاليم حول العامل.
وق���ال���ت: “بهذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اأوؤك�����د ح��ر���س وال���ت���زام اأك��ادمي��ي��ة الإم�����ارات 
الإماراتيني  امل�شتقبل  دبلوما�شيي  تزويد  موا�شلة  على  الدبلوما�شية 
باأف�شل اخلربات واملعارف الدبلوما�شية لتمكينهم من حمل ر�شالة هذا 
م�شرته  وا�شتكمال  اأه��داف��ه  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  العامل  نحو  الوطن 

لاأعوام اخلم�شني املقبلة.
اأكادميية  عميد  ال��ع��ام��ري  �شاملني  نعمة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
لدولة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اح��ت��ف��اءن��ا مبنا�شبة  “اإن  احل��ك��وم��ي��ة:  اأب��وظ��ب��ي 

الإمارات يتجاوز غريزة حب الوطن التي اأودعها اهلل يف قلوبنا لن�شتذكر 
اللحظات التي كانت نقطة انطاق امل�شرة التنموية العظيمة وال�شاملة 
حيث اأ�شبح هذا الحتاد عامة فارقة يف تاريخ املنطقة وحمور اهتمام 
خمتلف  يف  املتقدمة  ال��دول��ة  م�شاف  يف  ال��دول��ة  �شعب  وو�شعت  العامل 
املجالت القت�شادية والجتماعية والعلمية والثقافية انطاقاً من قيم 
الت�شامح والعطاء واخلر التي يتحلى بها اأبناء زايد “رحمه اهلل” باين 
اإجنازات  املنا�شبة  بهذه  “ن�شتذكر  واأ�شافت:  احلديثة«.  النه�شة  هذه 
الوطن ونتطلع اإىل عقود من الريادة واحلداثة والنمو والتطور يف ظل 
قيادة حكيمة ور�شيدة اأعطت اأكرث مما ميكن تقدميه ومل تطلب مقابا 
حتى يبقى ابن الإم��ارات مرفوع الراأ�س بني الأمم وجمابها لأي حتد 

مت�شلحا بحب الوطن«.

•• اأبوظبي-وام:
قال اأكادمييون اإن اليوم الوطني ال� 49 للدولة ذكرى فخر وعزة تتجلى 
ونباهي  الر�شيدة  والقيادة  للوطن  والنتماء  ال��ولء  معاين  اأ�شمى  فيه 
املوؤ�ش�شون  الآب��اء  اأر�شى دعائمها  اأجمع مب�شرة رائ��دة  العامل  اأم��ام  فيه 
منوذجا  باتت  حتى  الر�شيدة  الدولة  قيادة  من  ورعاية  بدعم  وحظيت 

ي�شار له بالبنان يف العامل اأجمع.
واأكدوا اأن دولة الإمارات حققت م�شرة تنموية عظيمة و�شاملة وتتطلع 
اإجنازات  ت�شطر  اإىل  اأبنائها  واإرادة  وعزمية  قيادتها  وب��روؤي��ة  بطموح 

جديدة وحتقيق الريادة العاملية يف املجالت كافة.
لأكادميية  العام  املدير  نائب  املحمود  اإبراهيم  مرمي  الدكتورة  واأك��دت 
يوم  ع��ام ميثل  كل  دي�شمرب من  الثاين من  اأن  الدبلوما�شية  الإم���ارات 

النتماء والولء  اأ�شمى معاين  لنا تتجلى فيه  فخر كبر وعيد وطني 
الليل  وا���ش��ل��وا  ال��ذي��ن  املوؤ�ش�شني  اآب��ائ��ن��ا  ج��ه��ود  فيه  ون�شتذكر  للوطن 
ذات  �شابة  دولة فتية  للعامل  اأ�ش�س الحتاد مقدمني  بالنهار ل�شتكمال 
العامل  م�شارق  ربط  يف  �شاهمت  طموحة  ا�شراتيجية  وروؤى  مقومات 
مبغاربه وداعمة ملبادرات التنمية امل�شتدامة ومد ج�شور احلوار والتعاون 

ملا فيه خر هذه الب�شرية.
قيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي���ات  باآ�شمى  املنا�شبة  بهذه  وتقدمت 
اأر�شها  على  واملقيمني  ال��ويف  الإم����ارات  دول��ة  و�شعب  الر�شيدة  ال��دول��ة 
قيادتها  روؤي���ة  بف�شل  ا�شتطاعت  الإم����ارات  دول��ة  اأن  ..م��وؤك��دة  الطيبة 
اإجن��ازات غر م�شبوقة وحر�شت  ت�شجيل  املخل�شني  واأبنائها  الر�شيدة 
على اعتماد مبادئ دبلوما�شية جديدة وغر منطية من �شاأنها اإ�شافة 

•• العني-وام:

ال�شيخ طحنون بن حممد  اأكد �شمو 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
العني اأن الثاين من دي�شمرب منا�شبة 
وطنية خالدة يف نفو�س اأبناء الحتاد 
والح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 94 
هو تخليد مل�شرة حافلة بالإجنازات 
التنموية وبداية لنطاقة متجددة 
والزده�����ار  ب��ال��ن��م��اء  واع����د  مل�شتقبل 
حت��ت ق��ي��ادة ر���ش��ي��دة ت��وؤم��ن بقدرات 
ل�شنع  واإ���ش��راره��م  و�شغفهم  اأبنائها 
م�شتقبل م�شرق وحتقيق الطموحات 

والأهداف والروؤى.
واأ�شاف �شموه - يف كلمة وجهها عرب 
جملة “درع الوطن” مبنا�شبة اليوم 
94 - :” نحتفل خال  ال���  الوطني 
هذه الأيام املباركة باليوم الوطني ال� 
اليوم الذي  هذا  الحتاد  94 لقيام 
ت�شتح�شره الإمارات وهي تقف بعزة 
وف��خ��ر و���ش��م��وخ ع��ل��ى اإجن������ازات 49 
الأ�شيل  مب��ا���ش��ي��ه��ا  م��ف��ت��خ��رة  ع��ام��ا 
وم�شتقبلها  امل�������ش���رق  وح���ا����ش���ره���ا 
�شعبها  وب�������اإرادة  اهلل  ب�����اإذن  ال���واع���د 
اإىل  م�شرا   .. احلكيمة”  وقيادتها 
اأن الإم�����ارات ���ش��ه��دت خ���ال ال���� 49 
عاما املا�شية منوا مطردا يف خمتلف 
جمالت ومناحي احلياة وعلى كافة 
القيادة الر�شيدة  الأ�شعدة وحر�شت 
دول  ب��ني  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  على 
ت��ك��ون م��ن �شمن  اأن  ب��ه��دف  ال��ع��امل 

اأف�شل دول العامل من حيث التنمية 
القت�شادية والجتماعية.

وفيما يلي ن�س كلمة �شموه ..
املباركة  » نحتفل خ��ال ه��ذه الأي���ام 
باليوم الوطني ال� 49 لقيام الحتاد 
دولة  ت�شتح�شره  ال���ذي  ال��ي��وم  ه���ذا 
الإم��ارات العربية املتحدة وهي تقف 
ب��ع��زة وف��خ��ر و���ش��م��وخ ع��ل��ى اإجن����ازات 
49 عاما مفتخرة مبا�شيها الأ�شيل 
وحا�شرها امل�شرق وم�شتقبلها الواعد 
وقيادتها  �شعبها  وب�����اإرادة  اهلل  ب���اإذن 

احلكيمة.
وب����ه����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���غ���ال���ي���ة اأت���ق���دم 
�شاحب  مقام  اإىل  التهنئة  بخال�س 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة 
الكرمي  �شعبنا  واإىل  الإم���ارات  حكام 
اأر�شنا  ع���ل���ى  امل���ق���ي���م���ني  ك����ل  واإىل 
ال��ط��اه��رة �شائا امل��وىل ع��ز وج��ل اأن 
يحفظ بادنا واأن ينعم عليها بالأمن 
م�شيئة  ���ش��ع��ل��ة  ت��ظ��ل  واأن  والأم������ان 
اإن  ال��ع��امل.  ل���دول و�شعوب  ون��ربا���ش��ا 
منا�شبة  ه���و  دي�����ش��م��رب  م���ن  ال���ث���اين 
وطنية خالدة يف نفو�س اأبناء الحتاد 
والح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 49 
هو تخليد مل�شرة حافلة بالإجنازات 
التنموية وبداية لنطاقة متجددة 
والزده�����ار  ب��ال��ن��م��اء  واع����د  مل�شتقبل 
حت��ت ق��ي��ادة ر���ش��ي��دة ت��وؤم��ن بقدرات 
ل�شنع  واإ���ش��راره��م  و�شغفهم  اأبنائها 
م�شتقبل م�شرق وحتقيق الطموحات 
�شهدت  ل��ق��د  وال��������روؤى.  والأه��������داف 
الإمارات خال ال� 49 عاما املا�شية 
من����وا م���ط���ردا يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
ومناحي احلياة وعلى كافة الأ�شعدة 
وح��ر���ش��ت ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
تعزيز مكانة الدولة بني دول العامل 
بهدف اأن تكون من �شمن اأف�شل دول 
العامل من حيث التنمية القت�شادية 
الإمارات  �شهدت  كما  والجتماعية. 
بالرغم   2020 ال��ع��ام  ه���ذا  خ���ال 
التي ي�شهدها  ال�شعبة  من الظروف 
فرو�س  ان���ت�������ش���ار  ن��ت��ي��ج��ة  ال����ع����امل 
 ”19  - “كوفيد  امل�شتجد  ك���ورون���ا 
مثل  النوعية  الإجن�����ازات  م��ن  ع���ددا 
الإماراتي”  الأم���ل  “م�شبار  اإط���اق 
وت�شغيل  امل��ري��خ  ك��وك��ب  ل�شتك�شاف 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب����راك����ة  حم���ط���ة 
فرو�س  انت�شار  من  واحلد  ال�شلمية 
على  ي������دل  مم�����ا  “كوفيد-19” 
حتويل  يف  كعادتها  الإم����ارات  ق���درت 
ل����اإب����داع  ف���ر����س  اإىل  ال���ت���ح���دي���ات 
ه���ذه اجلائحة  واأك�����دت  وال��ت��ط��وي��ر. 
على  ال����ع����امل  دول  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
م�شتقبل  نحو  للعبور  ال��دول��ة  جن��اح 

رقمية  حتتية  بنية  بتاأ�شي�س  مزدهر 
مقدمة  يف  ال��ي��وم  جعلتها  م��ت��ط��ورة 
جاهزيتها  ح���ي���ث  م����ن  ال�������ش���ف���وف 
بكافة  اخل����دم����ات  ا����ش���ت���م���راري���ة  يف 
العمل  منظومة  وتعزيز  القطاعات 
ع��ن ب��ع��د وال��ت��ع��ام��ل ب��اح��راف��ي��ة مع 
تداعيات هذه اجلائحة مما �شاهم يف 
ح�شولها على املركز الأول عربيا ويف 
موؤ�شر  يف  عامليا  والثامن  اآ�شيا  غ��رب 
الأمم  ال�شادر عن  الذكية  اخلدمات 
لتنمية  الكلي  املوؤ�شر  �شمن  املتحدة 

احلكومات الإلكرونية.
العاملية  ال�����ظ�����روف  ه������ذه  اأن  ك���م���ا 
ال�شعبة مل تثني دولة الإم��ارات من 
متقدمة  م�شتويات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
ح�شدت  حيث  العاملية  التناف�شية  يف 
موؤ�شرا   121 يف  عامليا  الأول  املركز 
التناف�شية  ت���ق���اري���ر  اأه�����م  ب���ني  م���ن 
ال��ع��امل��ي��ة ك��م��ا ت���ب���واأت ال���دول���ة املركز 
كما  م��وؤ���ش��را   479 يف  عربيا  الأول 
 314 الكبار يف  الع�شرة  نادي  دخلت 
املنا�شبة  بهذه  احتفالنا  اإن  موؤ�شرا. 
الحتفاء  ع��ل��ى  يقت�شر  ل  ال��ع��زي��زة 
حتققت  التي  التنموية  ب��الإجن��ازات 
ف��ق��ط ول��ك��ن ه��ي ف��ر���ش��ة لنعرب من 
خالها عن اعتزازنا وفخرنا بالإرث 
امل��غ��ف��ور له  لنا  ال���ذي ر�شمه  وال��ن��ه��ج 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
“طيب اهلل ثراه” بتقدمي يد العون 
للجميع فعندما اتخذت العديد من 
دول العامل اج��راءات ملواجهة تف�شي 
ك���ورون���ا م��ن غ��ل��ق املطارات  ج��ائ��ح��ة 
اأن  اإل  التجمعات  وحظر  والرحات 
الإم���ارات  اأم���ام  ذل��ك مل يقف عائقا 
وطن الإن�شانية يف تقدمي م�شاعدات 
للتخ�شفيف  ال��ع��امل  ل���دول  اإن�شانية 
مواجهة  يف  ���ش��ع��وب��ه��ا  م���ع���ان���اة  م���ن 
ف���رو����س ك���ورون���ا. رح���م اهلل الآب����اء 
جمدا  لنا  �شنعوا  ال��ذي��ن  املوؤ�ش�شني 
ا�شمه دولة الإمارات العربية املتحدة 
وح��ف��ظ اهلل ل��ن��ا ه���ذا امل��ج��د وحفظ 
واملقيمني  و�شعبها  الر�شيدة  قيادتها 
العز  دوام  عليها  واأ�شبغ  اأر�شها  على 

والرفعة والزدهار. ».

رايتها خفاقة  ورفعت  العاملية،  اإىل 
اأرق�����ى امل��ح��اف��ل ال���دول���ي���ة. لقد  يف 
العديد  يف  ال��وح��دة  روح  جت�����ّش��دت 
من املواقف التي ت�شهد على مدى 
اأفراد  بني  بالنتماء  ال�شعور  عمق 
نفو�شهم،  يف  وت���اأ����ش���ل���ه  امل��ج��ت��م��ع 
وجتّلت هذه الروح يف اأروع �شورها 
فة  املُ�شرِّ الوطنية  امللحمة  �شمن 
ال���ت���ي خ���ا����ش���ه���ا اأب�����ن�����اء الإم���������ارات 
جلائحة  للت�شدي  فيها  واملقيمني 
ليوؤكد  املُ�شتَجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���س 
�شعب الإمارات تاحمه وا�شطفافه 
الوقوف  يف  الر�شيدة  قيادتنا  وراء 
بل  التحديات،  اأعتى  وج��ه  يف  بقوة 
ومد يد العون لكل حمتاج يف �شتى 
اأرج��اء الأر���س، تاأكيداً على مبادئ 
والتعاون  ال��ت�����ش��ام��ح  واأخ���اق���ي���ات 
ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغفور  اأر���ش��اه��ا  التي 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل 

ليجعل  ث�����راه،  اهلل  ط��ّي��ب  ن��ه��ي��ان، 
من ا�شم الإم��ارات باعثاً لاأمل يف 
النفو�س و�شبباً للتفاوؤل بامل�شتقبل. 
الوطني  ب���ال���ي���وم  اح��ت��ف��ال��ن��ا  وم����ع 
التا�شع والأربعني لدولة الإمارات، 
نوّجه حتية اإجال وتقدير واجبة 
ل����ذك����رى الآب��������اء امل���وؤ����ش�������ش���ني وملا 
وقيم  النجاح  اإرث  م��ن  لنا  ت��رك��وه 
ال�شياج  ت�شكل  ت��زال  ل  واأخاقيات 
الإمارات  دول��ة  على  يحفظ  ال��ذي 
اأ���ش��ب��اب ق��وت��ه��ا وم��ن��ع��ت��ه��ا، ح��ت��ى يف 
اأ���ش��ع��ب امل��واق��ف وال���ظ���روف. كمل 
الغالية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  يف  ن��ت��وج��ه 
ُتنتج،  يد  كل  �شاحب  اإىل  بالتحية 
وكل عقل ُيبدع، وكل ِفكر ُيعني على 
دولتنا  ميكِّن  اإ�شهام  وك��ل  التطور، 
اأن تخطو خطوات قوية اإىل الأمام 
والأح�شن.  والأف�شل  الأرق��ى  نحو 
اخلالدة  ال�������ش���ورة  ه����ذه  ���ش��ت��ب��ق��ى 

درع  “جملة  ع��رب  وجهها  كلمة  يف 
الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الوطن” 
ال� 49 ان م�شرة الحتاد انطلقت 
م���ن���ذ ذل�����ك ال���ت���اري���خ ب�������ش���واع���د ل 
ال��ك��ل��ل وع���زائ���م ل تعرف  ت��ع��رف 
ب��امل�����ش��ت��ح��ي��ل، واإ�����ش����رار ع��ل��ى بلوغ 
اأ�ش�س  باإقامة  الرقي  درج��ات  اأعلى 
ت�شع  وت��ن��م��وي��ة  ح�����ش��اري��ة  نه�شة 
مقدمة  يف  ورفاهه  الإن�شان  �شعادة 
كلمة  ن�س  يلي  وفيما  الأول��وي��ات. 
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو 

را�شد اآل مكتوم.

�صورة خالدة.
ك���ان اإع����ان ق��ي��ام دول����ة الإم�����ارات 
امل��ت��ح��دة ال��ع��رب��ي��ة يف ال���ث���اين من 
ببدء  اإي��ذان��اً   1971 ع��ام  دي�شمرب 
املنطقة،  تاريخ  يف  جديدة  �شفحة 
ب���ظ���ه���ور دول������ة ف��ت��ي��ة ج��ع��ل��ت من 

اأهدافاً  وال��ن��م��و  وال��ت��ق��دم  ال���ري���ادة 
كان  م�شرة  �شمن  عنها،  حت��د  مل 
ال���داف���ع ل��ل��م�����ش��ي ف��ي��ه��ا، ب��ك��ل قوة 
عميٌق  ح��ٌب  النجاح،  على  واإ���ش��رار 
لقيادته  ك����ام����ٌل  وولٌء  ل���ل���وط���ن، 
اأبناء  الر�شيدة، وتاحٌم را�شٌخ بني 
الوعي ما جعله  له من  ك��ان  �شعب 
ال���وح���دة ج�����ش��راً يعرب  اأن يف  ي���رى 
اخلر  ي��ح��م��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل  ب���ه 
انطلقت  اإذ  ال���ق���ادم���ة،  ل���اأج���ي���ال 
التاريخ  ذل��ك  م�شرة الحت��اد منذ 
ب�شواعد ل تعرف الكلل وعزائم ل 
على  واإ���ش��رار  بامل�شتحيل،  تعرف 
ب��ل��وغ اأع��ل��ى درج���ات ال��رق��ي باإقامة 
وتنموية  ح�����ش��اري��ة  نه�شة  اأ���ش�����س 
ت�شع ���ش��ع��ادة الإن�����ش��ان ورف��اه��ه يف 
تتوقف  ومل  الأول����وي����ات.  م��ق��دم��ة 
دول����ة الإم������ارات ي��وم��اً ع��ن العمل 
يحمل  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  اأج���ل  م��ن 

ل��اإن�����ش��ان الإم�����ارات�����ي ك���ل اخلر 
والنماء، ومنذ انطاق هذه امل�شرة 
على  ب��داأت  التي  املباركة  التنموية 
تعاىل  اهلل  ب����اإذن  لهما  امل��غ��ف��ور  ي��د 
نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
وال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم، 
على  حر�شا  اإذ  ثراهما،  اهلل  طّيب 
دولة ع�شرية، وح�شد  اأ�ش�س  اإر�شاء 
تكفل  التي  وال�شمانات  الإمكانات 
ل��ه��ا اأ����ش���ب���اب ال���رف���ع���ة والزده�������ار، 
يف  ال�شخمة  امل�����ش��اري��ع  فانطلقت 
كافة املجالت، و�شرعت اأيادي اأبناء 
الإمارات يف البناء والتعمر يف كل 
اأبوابها  فتحت  التي  الدولة  اأرج��اء 
ُمنتجة  ُم��ب��دع��ة وط���اق���ات  ل��ع��ق��ول 
اأن  اأرادت  ال���ع���امل  ان���ح���اء  ك���ل  م���ن 
الدولة  ه��ذه  بناء  يف  �شريكة  تكون 
الفتية. م�شرة النجاح التي اأبهرت 
تطورها  لتوا�شل  تكن  مل  ال��ع��امل 

•• دبي -وام:

ال�شيخ مكتوم بن حممد  اأكد �شمو 
ن��ائ��ب حاكم  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
اإع��ان قيام دولة الإمارات  اأن  دبي 
امل��ت��ح��دة ال��ع��رب��ي��ة يف ال���ث���اين من 
اإيذاناً  ك��ان   1971 ع��ام  دي�شمرب 
تاريخ  يف  ج���دي���دة  ���ش��ف��ح��ة  ب���ب���دء 
جعلت  فتية  دول��ة  بظهور  املنطقة، 
من الريادة والتقدم والنمو اأهدافاً 
كان  م�شرة  �شمن  عنها،  حت��د  مل 
ال���داف���ع ل��ل��م�����ش��ي ف��ي��ه��ا، ب��ك��ل قوة 
عميٌق  ح��ٌب  النجاح،  على  واإ���ش��رار 
لقيادته  ك����ام����ٌل  وولٌء  ل���ل���وط���ن، 
اأبناء  الر�شيدة، وتاحٌم را�شٌخ بني 
الوعي ما جعله  له من  ك��ان  �شعب 
ال���وح���دة ج�����ش��راً يعرب  اأن يف  ي���رى 
اخلر  ي��ح��م��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل  ب���ه 
�شموه  واأ�شاف  القادمة.  لاأجيال 

ل�شاحب  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  ل���ول 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان، 
والتوجيهات ال�شديدة من �شاحب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رعاه  جمل�س 
اهلل، واملتابعة امل�شتمرة من �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه��م  ودع����م 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ 
لت�شتمر دولتنا يف  الإم��ارات،  ام  ُحكَّ
اأن  ال��ع��م��ل والإن���ت���اج وال��ت��م��ي��ز دون 
ت�شمح لأية معوقات اأن حتول بينها 
مل��ج��الت تنموية  اق��ت��ح��ام��ه��ا  وب���ني 
وم�شاريع  باإجنازات  م�شبوقة  غر 
الإم���ارات  با�شم  و�شلت  وم��ب��ادرات 

ي�شتظل  اأم���ن  وواح���ة  جنة خ�����ش��راء 
فيها املواطن واملقيم«.

الغالي������ة منوذجا يحتذى يف  دولتنا 
الوحدة ويف التنمية املتط�����ورة وف������ق 

اأعلى امل�ش������تويات العاملي��������ة.
وق��ال �شموه “ تتجدد ذك��رى اإعان 
املوؤ�ش�شون  ي��وم و���ش��ع  ق��ي��ام الحت���اد 
بقيادة املغفور له- باإذن اهلل- ال�شيخ 
طيب  ن��ه��ي��ان-  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
املتينة  التاأ�شي�س  ق��واع��د  ث���راه-  اهلل 
روؤية  الوطن وفق  اآم��ال  التي حتقق 
وبناء  خ��دم��ة  اأ�ش�������ا�ش�����ها  �شمولية 
منا�شبة  الإم��ارات  احت��اد  الإن�شان... 
منا�شبة  امل��ن��ا���ش��ب��ات،  ك��ب��اق��ي  لي�شت 
نهجهم  ع��ل��ى  و����ش���ار  رج����ال  �شنعها 
رجال من اأ�شابهم لي�شتكملوا بناء 
ذلك ال�شنيع ليجعلوا من هذه البلد 

•• ال�سارقة-وام:

ع���ب���د اهلل بن  ال�������ش���ي���خ  ����ش���م���و  رف������ع 
���ش��امل ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي نائب 
التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  ال�شارقة  حاكم 
الوطني  اليوم  والتربيكات مبنا�شبة 
49 لدولة الإمارات العربية املتحدة 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل، 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 

ال�شمو  و���ش��اح��ب  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اأ�شحاب  واإخوانهم  ال�شارقة،  حاكم 
الأعلى حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 

الإمارات.
كلمة وجهها عرب  �ش��������موه فى  وهناأ 
“جملة درع الوطن” مبنا�شبة اليوم 
دولتن��ا  �شعب  اأب��ن��اء   49 ال���  الوطني 
باإجن�ازات  يحتفون  وه���م  ال��ع��زي��زة، 
الحتاد التي حتققت بف�شل الروؤى 
ال��ث��اق��ب��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ني الأوائ������ل وما 
ملجتمع  واحت����اٍد  وح����دٍة  م��ن  انتجته 
دول��ت��ن��ا ال���ع���زي���زة، ل��ي��ع��ي�����س ك���ل من 
ولت�ش��كل  وكرام������ٍة،  ع���زٍة  يف  عليها 

وحتقيق  امل�شتقبل  ب��ن��اء  يف  ك��ب��ر  ب���اع 
التنمية امل�شتدامة يف املجالت كافة.

وقال �شموه : “ اإن الروؤى ال�شت�شرافية 
للقيادة الر�شيدة يف الدولة مل تتوقف 
متو�شطة  ا�شراتيجيات  اعتماد  عند 
اإىل ما هو  اإمنا ذهبت  اأو بعيدة املدى 
اأع��ل��ن �شاحب  اأب��ع��د م��ن ذل��ك حينما 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
“رعاه  جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل” 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ واإخوانه 
البناء  امل��وؤ���ش�����ش��ني ودوره����م يف  الآب����اء 
حتى  ال�شاملة  والنه�شة  وال��ت��ط��وي��ر 
به  يحتذى  منوذجا  ال��دول��ة  اأ�شبحت 
اأما نحو بناء  يف العامل ومنارة ت�شع 

م�شتقبل اأف�شل للعامل«.
زايد  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو  وت��ق��دم 
باأ�شمى   - كلمته  ختام  يف   - نهيان  اآل 
اآيات التهاين مقرونة باأطيب الأماين 
واأجمل التربيكات اإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اأخيه  واإىل  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
“رعاه  جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واإىل  اهلل” 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ  امل�شلحة واإىل 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام 
الإمارات واإىل �شعب الإمارات الكرمي 
.. راجيا املوىل العلي القدير اأن يعيد 
علينا جميعا ذكرى اليوم الوطني وقد 
اآم��ال �شعبنا يف التقدم  حتققت جميع 

والزدهار والرخاء ».

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
دي�شمرب  م����ن  ال����ث����اين  اأن  ال���ظ���ف���رة 
الوطن  اأبناء  نفو�س  را�شخة يف  ذكرى 
اجلميع  قلوب  على  ع��زي��زة  ومنا�شبة 
الوحدة  م�شاعر  ع��ن  للتعبر  رم��ز  و 

والولء والنتماء.
���ش��م��وه - يف كلمة وج��ه��ه��ا عرب  وق���ال 
اليوم  مبنا�شبة  الوطن”  “درع  جملة 
اإن الإم���ارات ومنذ   - 49 ال���  الوطني 
عاملية  اإ�شعاع  نقطة  تعترب  تاأ�شي�شها 
م�شيئة للتعاي�س والت�شامح والعتدال 
والنفتاح وذلك يف ظل حر�س قيادتنا 
الر�شيدة على اأن تبقى دولتنا منوذجا 
والتنمية  للتطور  م�شرقا  ح�����ش��اري��ا 
ال�شعادة  م�����ش��ت��وي��ات  اأرق������ى  وت���وف���ر 
الويف  ل�شعبها  لي�س  ال��رغ��د  والعي�س 
اأر�شها  ع��ل��ى  ل��ل��م��ق��ي��م��ني  اإمن����ا  ف��ق��ط 
وال�شعادة  اخل��ر  اأر���س  اأي�شا  الطيبة 
اأن ال��ي��وم الوطني  وال��ع��ط��اء. واأ���ش��اف 
ي��اأت��ي ه���ذا ال��ع��ام مم��ي��زا ك��ون��ه ي�شهد 
نحو  الدولة  كبرا يف خطوات  حتول 
امل�شتقبل فالإمارات اليوم وبعد مرور 
ذات  اأ�شبحت  احتادها  على  عاما   49

عام  ي��ك��ون  ب����اأن   2019 دي�����ش��م��رب  يف 
للخم�شني”  ال�شتعداد  “عام   2020
لاحتفال  ال����ش���ت���ع���داد  م���ع  ت���زام���ن���اً 
ب��ال��ي��وب��ي��ل ال���ذه���ب���ي ل���احت���اد ال���ذي 
والتخطيط   2021 ع��ام  يف  ي�شادف 
خل��م�����ش��ني ع���ام���اً م��ق��ب��ل��ة ت��ت��ع��زز فيها 
ال��ت��ن��م��وي��ة وتر�شخ  ال���دول���ة  م�����ش��رة 
اإجن���ازات���ه���ا ع��ل��ى ال�����ش��ع��د ك��اف��ة اأكرث 

فاأكرث«.
زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  واأ�شاف 
الإجن����ازات  اأك���دت  “ لقد   : نهيان  اآل 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال����دول����ة خ�����ال عام 
“م�شبار  اإط�����اق  ول���ش��ي��م��ا   2020
املريخ  ك��وك��ب  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  الأمل” 
حمطات  يف  الأول  امل��ف��اع��ل  وت�شغيل 
اأنه  ال�شلمية  النووية  للطاقة  ب��راك��ة 
التنمية  م�����ش��رة  يف  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي  ع����ام 
املجالت  يف  ال���دول���ة  ت�����ش��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
العام حمطة نوعية  كافة وميثل هذا 
توؤ�ّش�س  الإم�������ارات  دول����ة  م�����ش��رة  يف 
�شجّل  يف  جديدة  ملرحلة  خالها  من 
واملجتمعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ن��ه�����ش��ت��ه��ا 
الأف�شل  لتكون  املت�شارعة  والتنموية 
ا بحلول الذكرى املئوية لقيامها  عاملًيّ

.«
وقال �شموه : “ يف هذا اليوم ن�شتذكر 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   268692    بتاريخ: 23/02/2017
و امل�شجلة                         بتاريخ:     19/09/2017

با�ش��م: بالولتيل �شديق مو�شى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  (
املنتجات: حقائب يد، ال�شناديق واحلقائب، حقائب �شفرية، حمافظ جيب، اأحزمة كتف جلدية يف الفئة 18.

الواق�عة بالفئة: 18 
* التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

ا�شم مالك العامة: بالولتيل �شديق مو�شى.
ا�شم املتنازل له: ني�شتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�شناعة والتجارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/31.

تاريخ التا�شر يف ال�شجل: 2020/11/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  دي�شمرب  2020 العدد 13103 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   268693    بتاريخ: 23/02/2017
و امل�شجلة                         بتاريخ:     20/09/2017

با�ش��م: بالولتيل �شديق مو�شى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  (
املنتجات: ماب�س جاهزة، ماب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة 25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

ا�شم مالك العامة: بالولتيل �شديق مو�شى.
ا�شم املتنازل له: ني�شتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�شناعة والتجارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/31.

تاريخ التا�شر يف ال�شجل: 2020/11/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  دي�شمرب  2020 العدد 13103 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   275162    بتاريخ: 17/06/2017
و امل�شجلة                         بتاريخ:     23/04/2018

با�ش��م: بالولتيل �شديق مو�شى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأرز، النب، ال�شاي، ال�شكر يف الفئة 0 3.

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

ا�شم مالك العامة: بالولتيل �شديق مو�شى.
ا�شم املتنازل له: ني�شتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�شناعة والتجارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/31.

تاريخ التا�شر يف ال�شجل: 2020/11/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  دي�شمرب  2020 العدد 13103 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   267803    بتاريخ: 07/02/2017
و امل�شجلة                         بتاريخ:     18/09/2017

با�ش��م: بالولتيل �شديق مو�شى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  (
املنتجات: اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن، خاطات كهربائية لغايات املنزلية، مكان�س كهربائية، غ�شالت 

يف الفئة  7.
الواق�عة بالفئة: 07 

* التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:
ا�شم مالك العامة: بالولتيل �شديق مو�شى.

ا�شم املتنازل له: ني�شتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�شناعة والتجارة

جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/31.
تاريخ التا�شر يف ال�شجل: 2020/11/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  دي�شمرب  2020 العدد 13103 

فقد املدعو  /عبداهلل خلف هال 
امل����زروع����ي - اجل��ن�����ش��ي��ة الم�����ارات 
�شادرة  رقم:9529  اأ���ش��ه��م  ���ش��ه��ادة 
م�����ن ����ش���رك���ة ع����م����ان والم����������ارات 
ل��اإ���ش��ت��ث��م��ار ال��ق��اب�����ش��ة ������س.م.ع.ع 
من  على  �شهم  الأ�شهم:452  ع��دد 
ال�شركة  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ي��ج��ده��ا 
بتليفون  الت�������ش���ال  او  امل����ذك����ورة 

رقم:0506419641

فقدان �شهادة اأ�شهم
ف�����ق�����د امل��������دع��������و  /اح�����م�����د 
حماد،  احمد  عبدالرحمن 
فل�شطني   اجلن�شية - جواز 
  )N4054431( شفره رقم�
م����ن ي����ج����ده ت�����ش��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب  او  فل�شطني  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ال�شيخ من�شور بن  اأك��د �شمو 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة اأن احتاد اإماراتنا 
ال�شبع يف كيان �شيا�شي واحد هو اإجناز 
تاريخي عظيم جت�شد يف دولٍة موحدة 
كاملة  ���ش��ي��ادة  ذات  والإرادة  ال��ك��ل��م��ة 
ود���ش��ت��ور دائ��م وق��ي��ادة واح���دة وجي�س 
ت�شريعية  اإجن�����ازات  تدعمها  م��وح��د، 
وتنظيمية وتعليمية و�شحية وخَدمية 

م�شهودة وعاقات خارجية ُمتمّيزة.
���ش��م��وه - كلمة وج��ه��ه��ا عرب  واأ����ش���اف 
اليوم  مبنا�شبة  ال��وط��ن«  درع   « جملة 
اأن��ه وبف�شل حكمة   -  49 ال�  الوطني 
املوؤ�ّش�شني  ال��ب��ن��اة  اآب��ائ��ن��ا  اإرادة  وق���وة 
حّققت  الفاعلة  املواطنني  وُم�شاركة 
ح�شد  ت���ن���م���وي���ة  ق�����ف�����زات  ال������دول������ة 
واطمئناًنا  اأم���ًن���ا  ث��م��اره��ا  امل��واط��ن��ون 
بجانب  املعي�شة  م�شتوى  يف  وارت���ق���اًء 

ال��رف��اه��ي��ة وال�����ش��ع��ادة وج����ودًة احلياة 
وهي نتيجة ملا وفرته القيادة ل�شعبها 
وتكافوؤ  والتدريب  التعليم  من فر�س 
اإ�شافًة  اخل����ي����ارات  وت���ع���ّدد  ال��ف��ر���س 
والرتقاء  ال��ق��درات  بناء  يف  جلهودها 
وت�شييد  ال��ط��اق��ات  وح�شد  ب��امل��ه��ارات، 
املُ���ت���ط���ّورة، وتوفر  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ُب��ن��ى 
امل�شتوى،  رفيعة  احلكومية  اخلدمات 
وت�����ق�����دمي ال�����رع�����اي�����ة الج���ت���م���اع���ي���ة 
اإىل  النظر  كّله،  ذلك  وقبل  ال�شاملة، 
و�شيلة  باعتباره  الإم���ارات���ي  الإن�����ش��ان 

التنمية ال�شاملة وغايتها.

وفيما يلي ن�س كلمة �صموه ..
» يف ه���ذا ال��ي��وم امل��ج��ي��د ال���ذي يوافق 
لإعان  والأرب��ع��ني  التا�شعة  ال��ذك��رى 
اأن  ُي�شّرفني  وتاأ�شي�شها،  دولتنا  احتاد 
�شيدي  اإىل  التهنئة  اآي��ات  اأ�شمى  اأرف��ع 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
»حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 

ا�شتكماًل  امل�����ش��رة  ي��ق��ود  وه���و  اهلل«، 
الوالد  لِبناتها  و�َشع  وطنية،  لنه�شة 
اآل  زايد بن �شلطان  ال�شيخ  املغفور له 
نهيان، طّيب اهلل ثراه، واإخوانه الآباء 
والتهنئة  اهلل،  رح��م��ه��م  امل��وؤ���ّش�����ش��ون، 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  م��و���ش��ول��ة 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو 
اآل نهيان ويل  ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
ال�شمو  واأ���ش��ح��اب   ، امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد ُحكام 

الإمارات.
كيان  يف  ال�����ش��ب��ع  اإم���ارات���ن���ا  احت����اد  اإن 
اإجن�����از تاريخي  ���ش��ي��ا���ش��ي واح�����د، ه���و 
عظيم جت�ّشد يف دولٍة موّحدة الكلمة 
ود�شتور  ك��ام��ل��ة  ���ش��ي��ادة  ذات  والإرادة 
واح���دة وجي�ٍس موّحد،  وق��ي��ادة  دائ���م، 
تدعمها اإجنازات ت�شريعية وتنظيمية 

م�شهودة  وخَدمية  و�شحية  وتعليمية 
وبف�شل  ُمتمّيزة،  خارجية  وع��اق��ات 
الُبناة  اآب���ائ���ن���ا  اإرادِة  وق�������وِة  ح���ك���م���ِة 
املواطنني  وُم�������ش���ارك���ة  �������ش���ني  امل���وؤ����شّ
قفزات  ال����دول����ة  ح���ّق���ق���ت  ال���ف���اع���ل���ة؛ 
اأمًنا  املواطنون ثمارها  تنموية ح�شد 
واطمئناًنا وارتقاًء يف م�شتوى املعي�شة 

اإىل جانب الرفاهية وال�شعادة وجودًة 
احلياة، وهي نتيجة ملا وّفرته القيادة 
ل�شعبها من فر�س التعليم والتدريب 
اخليارات،  وت���ع���ّدد  ال��ف��ر���س  وت��ك��اف��وؤ 
القدرات  ب��ن��اء  يف  جل��ه��وده��ا  اإ����ش���اف���ًة 
الطاقات  وح�شد  باملهارات،  والرت��ق��اء 
املُتطّورة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ُب��ن��ى  وت�����ش��ي��ي��د 
رفيعة  احلكومية  اخل��دم��ات  وت��وف��ر 
امل�شتوى، وتقدمي الرعاية الجتماعية 
اإىل  النظر  كّله،  ذلك  وقبل  ال�شاملة، 
و�شيلة  باعتباره  الإم���ارات���ي  الإن�����ش��ان 

التنمية ال�شاملة وغايتها.
وعلى ذات الطريق الذي مّهده اآباوؤنا 
الثاقبة  املُ�شتقبلية  بالروؤى  املوؤ�ّش�شون 
والإرادة القوية؛ ن�شر اليوم نحو بناء 
الوطنية  التنموية  »الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
والهادفة  املُ��ق��ب��ل��ة«،  ���ش��ن��ة  للخم�شني 
الدولة  جاهزية  لتعزيز  جوهرها  يف 
واملجتمع، ب�شيا�شات وت�شريعات وُنظم 
م�شتقبلية، وا�شتثمارات يف القطاعات 

التكنولوجية  وال�����ش��ن��اع��ات  امل��ع��رف��ي��ة 
و�شيناريوهات  وب��ن��م��اذج  املُ��ت��ق��ّدم��ة، 
التغيرات  م���واج���ه���ة  ع���ل���ى  ق��������ادرة 
والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
التي  ال���ق���درات  وبتنمية  املُ��ت�����ش��ارع��ة، 
ت�شتطيع حتويل التحّديات امل�شتقبلية 
اإذ  ُم��ث��م��رة،  اإىل ق���وة داف���ع���ة وف���ر����س 
بحلول  دول���ت���ن���ا  حت���ت���ّل  لأن  ن�����ش��ع��ى 
 ،2071 دي�شمرب  يف  الأوىل  مئويتها 
املركز الأول عاملًيا يف جميع املوؤ�ّشرات 
واحل�شارية،  والإن�����ش��ان��ي��ة  التنموية 
واأن يكون �شعبنا اأ�شعد �شعوب الأر�س 
قاطبة، واأكرثها رفاهيًة وتطّوًرا، وهو 
اإجن����ازه وحتقيقه  ق����ادرون على  حت��دٍّ 

باإذن اهلل.
ويف ذك���رى ه��ذا ال��ي��وم، جُن���ّدد الولء 
بالتفاين  ونتعّهد  الر�شيدة،  لقيادتنا 
عنه  وال������دف������اع  ال�����وط�����ن  خ����دم����ة  يف 
والت�شّدي لأعدائه؛ حفاًظا على روح 

الحتاد وتوطيًدا لأركانه ». 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
واثقة  بخطوات  اأن��ه  الداخلية  وزي��ر 
وع���زمي���ة ل ت���ل���ني، ت��ت��ج��ه الإم������ارات 
من  عاماً   49 طاويًة  امل�شتقبل،  نحو 
م�شرتها املظفرة، التي تاأ�ش�شت على 
يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان » طيب اهلل ثراه«، ما�شيًة يف 
لت�شبح  والبناء،  والعز  الفخر  طريق 
م���ن���ارة الأم������ن وال����ش���ت���ق���رار وواح����ة 

التعاي�س والإخاء والرفاه.
واأ�شاف �شموه - يف كلمة وجهها عرب 
اليوم  مبنا�شبة  ال��وط��ن«  »درع  جملة 
ال��وط��ن��ي ال���� 49 - ت�����ش��ر الإم�����ارات 
من  مزيد  حتقيق  نحو  واإرادة  بحزم 

�شاحب  وروؤي�����ة  بحكمة  الإجن������ازات، 
ال�شيخ  �شيدي  امل�شرة  وقائد  ال�شمو 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة »حفظه اهلل«، يعا�شده �شيدي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع����اه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و�شيدي  اهلل« 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة 
حكام الإم��ارات. وقال : » اليوم، تقف 
الإم��ارات على عتبة يوبيلها الذهبي، 
مكللًة باملجد وال�شوؤدد، �شجرًة با�شقًة، 
التاريخ  ع��م��ق  يف  ����ش���ارب���ٌة  ج���ذوره���ا 
نحو  متتد  الفتّية  واأغ�شانها  التليد، 
عربية  ب��ح�����ش��ارة  وامل�شتقبل  ال��ع��امل 
للعامل  اأب���واب���ه���ا  م�����ش��ّرع��ًة  اأ���ش��ي��ل��ة، 
وبناء  وال���ن���م���اء  وال���ع���ط���اء  واخل������ر 

الإن�شان وخر الب�شرية ».
بعد  اأن الإم����ارات ترتقي ع��ام��اً  واأك���د 
ع���ام يف ���ش��م��اء ال���ري���ادة والإجن������ازات، 

والت�شامح،  لاطمئنان  واح��ًة  لتتاأّلق 
اأنظاره، تخطو  وِقبلًة للعامل وحمط 
اإ�شراقاً،  اأك���رث  م�شتقبل  نحو  ب��ث��ب��اٍت 
جن�شية   200 ن��ح��و  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ع��اي�����س 
م��ن خم��ت��ل��ف الأع������راق والأدي�������ان، يف 
والتعاي�س  امل�شاواة  وقيم  مبادئ  ظل 
و�شيادة  الإن�شانية  والأخ��وة  وال�شام 
التعاون  روح  وت�����ش��وده��ا  ال���ق���ان���ون، 
وال��ت��ك��ام��ل، وف��ي��ه��ا ي��ت�����ش��ارك اجلميع 
بكل حمبٍة وم�شوؤولية لبناء وت�شميم 

م�شتقبل اأجيالها القادمة.
التربيكات  اأج����م����ل  ����ش���م���وه  ورف�������ع 
والتهاين اإىل قيادة الدولة وحكومتها 
و���ش��ع��ب��ه��ا يف ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���� 49 
اأن يدمي  وج����ل  ع���ز  امل�����وىل  داع�����ني   ،
ويزيدها  ل��اإم��ارات  املظفرة  امل�شرة 

عّزاً وازدهاراً وتطوراً.

•• اأبوظبي -وام:

اآل  قال �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد 
نهيان م�شت�شار الأمن الوطني نحتفل 
والأربعني  التا�شع  الوطني  ال��ي��وم  يف 
بنموذج الحتاد الرا�شخ، حيث نحتفي 
جت�شد  التي  العظيمة  املنا�شبة  بهذه 
م�����ش��رة ت��اري��خ��ي��ة ان��ط��ل��ق��ت ع��ل��ى يد 
الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان ، طيب اهلل ثراه 
، والآب������اء امل��وؤ���ش�����ش��ني ال��ذي��ن جنحوا 
الحتاد  قواعد  اإر���ش��اء  يف  بتعا�شدهم 
التاريخ  ي�شهد  قلما  منوذجا  لي�شبح 
الإم����ارات  دول���ة  ولت�شبح  م��ث��ي��ا،  ل��ه 
بف�شل �شواعد اأبنائها الأبرار وحكمة 
لاقت�شاد  وج��ه��ة  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتها 
الذي ازدهر يف ظل بيئة اآمنة حتققت 

فيها ركائز ال�شتقرار.
واأ�شاف �شموه - يف كلمة وجهها عرب 
اليوم  مبنا�شبة  ال��وط��ن«  »درع  جملة 
الوطني ال� 49 - : » حتل علينا ذكرى 
الحتاد هذا العام ودولتنا تواجه اأزمة 

والتي  ب��اأ���ش��ره،  ب��ال��ع��امل  اأمل���ت  �شحية 
الإمارات  �شعب  معدن  نفا�شة  اأب���رزت 
ا���ش��ط��ف خ��ل��ف قيادته  ال����ذي  الأب�����ي 
احلكيمة يدا واحدة يف مواجهة اأزمة 
» كوفيد 19- »، ل�شيما جنود اجلي�س 
واملتطوعني  امل��خ��ل�����ش��ني  الأب���ي�������س 
الوطن  وبنات  اأب��ن��اء  من  واملتطوعات 
الذين  اخل��رة  اأر���ش��ه  على  واملقيمني 
الت�شحيات  وق��دم��وا  اجل��ه��ود  ب��ذل��وا 
مما يدعونا لأن ن�شتذكر يف هذا اليوم 
والأجداد  الآب��اء  ت�شحيات  التاريخي 
العظيمة لوطننا ليبقى قلعة �شاخمة 
بهذه  عرفانا  واجبنا،  وم��ن  ح�شينة، 
يف  ج��ه��د  اأي  ت���األ���و  األ  ال��ت�����ش��ح��ي��ات، 
���ش��ب��ي��ل احل���ف���اظ ع��ل��ى اأم�����ن الحت����اد 

و�شامته«.
وقال �شموه : » ياأتي اليوم الوطني ال� 

ال�شتعداد  عام   ،2020 عام  يف   49
م�شتقبل  اإىل  نرنو  ونحن  للخم�شني، 
والأم�������ل، عاكفني  ب����الزده����ار  م���ل���يء 
عاما  اخلم�شني  م�شتقبل  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
اخلم�شني  وقواعد  اأ�ش�س  على  املقبلة 
على  ون��ح��ن  ع��زم  وكلنا  م�شت،  ال��ت��ي 
م�شارف اليوبيل الذهبي لذكرى قيام 
دول��ة الإم����ارات ال��ع��ام ال��ق��ادم 2021 
التحديات  ونواجه  الزمن  ن�شابق  اأن 
ون���ب���ذل ك���ل غ����ال ون��ف��ي�����س م���ن اأج���ل 
اأم��ن الحت��اد و�شامته، ومن  حتقيق 
اأجل رفعة هذا الوطن املعطاء والغايل 
ل�شعب  فهنيئا  جميعا،  اأنف�شنا  على 
الإم�����ارات م��ا حققه م��ن اإجن�����ازات يف 
ما  لوطننا  وهنيئا  ر�شيدة  قيادة  ظل 
حتقق على اأيدي املخل�شني من اأبنائه 

وبناته من مواطنني ومقيمني«.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  اأك���د �شمو 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي اأنه يف اليوم الوطني 
ال���ت���ا����ش���ع والأرب������ع������ني ل���ق���ي���ام دول����ة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تتجدد 
م�شاعر الفخر والعتزاز مبا حققته 
الدولة وهي على م�شارف الحتفال 
يد  على  لتاأ�شي�شها  اخلم�شني  بالعام 
املغفور له الأب املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد 
اهلل  رح��م��ه   « ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
اإجن���ازات  م��ن  املوؤ�ش�شني،  والآب����اء   ،«
تاريخها  عظمة  على  ت�شهد  ف��ري��دة 
بحا�شرها  الثقة  من  مزيداً  وت�شع 

وم�شتقبلها.
واأ�شاف �شموه - يف كلمة وجهها عرب 
اليوم  مبنا�شبة  الوطن«  »درع  جملة 
اأن��ه يف ه��ذا اليوم   - 49 الوطني ال��� 
العظيم تتجدد عهود الوفاء والولء 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ل��ل��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع���اه 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  اهلل« و�شاحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.

وفيما يلي ن�س كلمة �صموه ..
» تتجدد يف هذا اليوم العظيم، اليوم 
ال��وط��ن��ي ال��ت��ا���ش��ع والأرب���ع���ني لقيام 
دولة الإمارات العربية املتحدة، عهود 
ل��ل��ق��ي��ادة احلكيمة  وال�����ولء  ال���وف���اء 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل«و�شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�شحاب  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
ال�شمو حكام الإمارات، وتتجدد معها 
م�شاعر الفخر والعتزاز مبا حققته 
الدولة وهي على م�شارف الحتفال 
على  لتاأ�شي�شها  اخل��م�����ش��ني  ب��ال��ع��ام 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الأب  ل��ه  املغفور  ي��د 
ن��ه��ي��ان رحمه  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
اهلل، والآباء املوؤ�ش�شني، من اإجنازات 

تاريخها  عظمة  على  ت�شهد  ف��ري��دة 
بحا�شرها  الثقة  من  مزيداً  وت�شع 

وم�شتقبلها.
وق��د وا�شلت دول��ة الإم����ارات، ورغم 
الظروف ال�شعبة التي مر بها العامل 
 ،  »19 »كوفيد  جائحة  اأزم��ة  ب�شبب 
م�شرة التطور والتقدم والإجنازات، 
روؤية  من  متتلكه  مبا  ا�شتطاعت  بل 
وعزمية  واإرادة  ا�شتثنائية  ق��ي��ادي��ة 
جمتهد  خمل�س  و���ش��ب��اب  تلينان  ل 
كوفيد   « اأزم������ة  حت����ول  اأن  م���ث���اب���ر، 
من  جت�����ش��دت  ف��ر���ش��ة  اإىل   «  19
التي  القوة  عوامل  خمتلف  خالها 
احلكومي  القطاعني  يف  بها،  تتمتع 
واخلا�س، وبني املجموعات والأفراد، 
اآثار  ل��ت��واج��ه  ل  ق��واه��ا  حت�شد  واأن 
لتكون  ب��ل  فح�شب،  حم��ل��ي��اً  الأزم����ة 
بب�شرتها  ت��ت�����ش��دى  ع���امل���ي���ة  ق�����وة 
لاآثار  البي�شاء  واأياديها  وخرباتها 
تزال  ول  فوقفت  ل��اأزم��ة،  العاملية 
وال�شديقة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال������دول  م���ع 
لها حتى  ع��ون وع�شيد  وكانت خر 
ت�شمد اجلراح وتخفف من الأ�شرار 

وت�شاعد العامل على جتاوز املحنة.
وقد كانت البداية امللهمة مع الكلمة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  التاريخية 

حممد بن زايد اآل نهيان ، يف بداية 
الأزم��ة، حني قال خماطباً مواطني 
ت�شلون  »ل  الإم���ارات  دول��ة  ومقيمي 
ه����م«، ل��ت��ب��ني الأح�������داث وامل����ب����ادرات 
ال����اح����ق����ة وامل���ت���وا����ش���ل���ة اأن�������ه ك���ان 
الكلمة،  بهذه  اأجمع  العامل  يخاطب 
الطائرات  حركة  توقفت  حني  ففي 
يف �شماء العامل، فاإن طائرات اخلر 
التوجه  ع��ن  تتوقف  الإم��ارات��ي��ة، مل 
�شرقاً وغرباً و�شماًل وجنوباً، حاملة 
امل�شاعدات ال�شرورية والعاجلة لعدد 

ل يح�شى من دول العامل.
اأمام  واإع���ج���اب  ف��خ��ر  ب��ك��ل  ن��ق��ف  واإذ 
يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  الباهر  ال�شجل 
ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي، ف��اإن��ن��ا ن��ع��رب عن 
ع��ظ��ي��م ���ش��ك��رن��ا وام��ت��ن��ان��ن��ا، جلميع 
خط  ال�شحي،  القطاع  يف  العاملني 
ب��ره��ن��وا عن  ال��ذي��ن  الأول،  ال���دف���اع 
جدارة ل ت�شاهى يف الت�شدي لهذه 
ب��ك��ل تقدير  ن��ت��وق��ف  الأزم�������ة. ك��م��ا 
القطاع  اإجن���������ازات  اأم�������ام  واإج��������ال 
التعليمي الذي تبنى ب�شرعة قيا�شية 
اأحدث نظم التعلم عن بعد، فحافظ 
اآلف  ملئات  التعليمية  امل�شرة  على 
التحتية  البنية  قوة  وج�شد  الطلبة 
عملت  التي  والرقمية  التكنولوجية 

الدولة على بنائها وتطويرها طوال 
�شنوات. واإذ توا�شل الدولة ال�شتثمار 
والتعليم  التكنولوجيا  قطاعات  يف 
والت�شالت، فاإنها ل تغفل الهتمام 
ب��ت��ط��وي��ر اجل��ان��ب الأك���ادمي���ي، وقد 
�شهد هذا العام خطوة مهمة متثلت 
يف اإط����اق ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زايد 
لها  �شيكون  التي  الإن�شانية  للعلوم 
املجتمعية  ال��درا���ش��ات  ري���ادي يف  دور 
لنه�شة  ال�������ش���روري���ة  وال��ف��ل�����ش��ف��ي��ة 
الهدف  وهو  ال��دول.  الأمم وعمران 
ال����ذي حت��ر���س ال���دول���ة ع��ل��ى رفده 
املتطورة،  وال��ق��وان��ني  بالت�شريعات 
والتي توجت بالتعديات اجلوهرية 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
ال�شخ�شية  الأح�������وال  ق���ان���ون  ع��ل��ى 

الإماراتي.
التقدير والإعجاب  كما نتوقف بكل 
والقوانني  وامل�شاريع  ال��ب��ادرات  اأم��ام 
والطفولة،  ب����الأم����وم����ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
متوجهني بخال�س ال�شكر والمتنان 
ل���ل���دور ال��ك��ب��ر ال����ذي ت���وؤدي���ه �شمو 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�شة 
الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية »اأم 

الإم������ارات«، يف ه��ذا امل��ج��ال ويف دفع 
حتى  الإماراتية قدماً  امل��راأة  م�شرة 
امل�شاركة  يف  ي��ق��ت��دى  م���ث���اًل  ب���ات���ت 
الدولة  ب��ن��اء  يف  وامل����وؤث����رة  ال��ف��اع��ل��ة 

ودعم ركائزها التنموية.
العامل،  الأزم������ة ع��ل��ى  ورغ����م وط�����اأة 
ف����ق����د وا�����ش����ل����ت دول���������ة الإم������������ارات 
�شتى  يف  املتتالية  الإجن���ازات  حتقيق 
قطاعي  يف  وخ�شو�شاً  ال��ق��ط��اع��ات، 
الطاقة والف�شاء. اإذ �شهد هذا العام 
للطاقة  براكة  العمل مبحطات  بدء 
كميات  واكت�شاف  ال�شلمية  النووية 
�شخمة من النفط التقليدي وموارد 
النفط غر التقليدي، واأطلق قطاع 
الإم��ارات��ي م�شبار الأم��ل يف  الف�شاء 
اإ�شافة  املريخ  اإىل  التاريخية  رحلته 
اإىل اإطاق م�شروع القمر ال�شناعي 
حممد بن زايد، الذي ياأتي ا�شتكماًل 
وم�شروع  �����ش����ات،  خ��ل��ي��ف��ة  مل�������ش���روع 
�شينطلق  ال����ذي  ال��ق��م��ر  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 

مبهارات علمية اإماراتية.
للخم�شني  ال����ش���ت���ع���داد  ع�����ام  ك�����ان 
الإماراتية  باخلطوات  حافًا  عاماً 
العماقة نحو امل�شتقبل، واإدراكاً من 
القيادة احلكيمة باأن هذه الرحلة هي 
رحلة لبد اأن تكون جماعية، فنحن 

نت�شارك امل�شار وامل�شر، ونواجه معاً 
التحديات، ومعاً نح�شد الثمار، ويف 
حني ب��داأت دولة الإم��ارات خطواتها 
يف  ال�����ش��ام  تر�شيخ  ن��ح��و  ال�شجاعة 
املنطقة والعامل عرب اتفاقية ال�شام 
مع اإ�شرائيل، والتي �شعت من خالها 
ال�شام  عملية  اجلمود يف  وقف  اإىل 
ع���ل���ى حقوق  ال���ع���رب���ي���ة، واحل����ف����اظ 
وا�شلت  فقد  الفل�شطينيني،  الإخ��وة 
العامل  دول  م��ع  امل��م��ي��زة  ع��اق��ات��ه��ا 
والتعاي�س،  لل�شام  ر�شالتها  ون�شر 
داعمة جهود جلنة الأخوة الإن�شانية 
جنباً اإىل جنب ف�شيلة الإمام الأكرب 
الأزهر  �شيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور 
فرن�شي�س  البابا  وق��دا���ش��ة  ال�شريف 
لتحويل  الكاثوليكية،  الكني�شة  بابا 
خلطوات  الإن�شانية  الأخ���وة  وثيقة 
ت�شجيع  �شاأنها  عملية ومبادرات من 
اآفات  الأدي��ان ومواجهة  احل��وار بني 

التطرف والكراهية والإرهاب.
التهاين  اآي���������ات  ب���اأ����ش���م���ى  ن���ت���ق���دم 
والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
ال��دول��ة »ح��ف��ظ��ه اهلل » واإىل  رئ��ي�����س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل« واإىل �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�شحاب  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
الأع����ل����ى ل���احت���اد ح���ك���ام الإم�������ارات 
ونوابهم واأولياء العهود واإىل جميع 
ومقيمني،  مواطنني  الإم���ارات  اأه��ل 
املنا�شبة  ه��ذه  اهلل  يعيد  اأن  متمنني 
واأن  الإجن���ازات،  العزيزة مبزيد من 
الدولة  لقيام  اخلم�شني  العام  يكون 
العقود  خ���ال  حققته  مل��ا  جت�����ش��ي��داً 
املا�شية واإ�شارة انطاق ملا �شتحققه 
والعقود  وال�شنوات  ال�شهور  ق��ادم  يف 
العامل  اإىل  ن�����وره  مي��ت��د  خ���ر  م���ن 
�شعوب  جميع  ثماره  وحت�شد  اأجمع 

الأر�س«.

هزاع بن زايد: يف اليوم الوطني تتجدد م�شاعر الفخر واالعتزاز مبا حققته الدولة من اإجنازات فريدة

من�شور بن زايد : احتاد اإماراتنا ال�شبع اإجناز تاريخي جت�شد يف دولة موحدة الكلمة واالإرادة

•• اأبوظبي- وام:

اآل  اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زايد  ال�شيخ نهيان بن  قال �شمو 
الإمارات  لدولة  الذهبي  اليوبيل  ا�شت�شراف  مع  اإن��ه  والإن�شانية  اخلرية  لاأعمال  نهيان 
التا�شع والأربعني نكون يف بلدنا  اأبواب عيد الحتاد  العربية املتحدة /2021/ ونحن على 
وا�شعاً من النقات النوعية املتميزة، تدرجنا فيها على �شلم املجد  الغايل قد قطعنا �شوطاً 
انت�شرت  حيث  العلم.  يف  متعددة  جم��الت  يف  متقدمة  م��راك��ز  فيها  ت�شدرنا  و  واحل�����ش��ارة. 
خمتلف  يف  العلمية  البحوث  و  الدرا�شات  ومراكز  اجلامعات،  و  املراكز  و  املعاهد  و  امل��دار���س 

التخ�ش�شات ويف ال�شحة.

اإن   49 ال�  الوطني  اليوم  الوطن« مبنا�شبة  »درع  كلمة وجهها عرب جملة  �شموه يف  واأ�شاف 
معاجلة  يف  ت��ق��دم��وا  و  الطبية  التخ�ش�شات  معظم  مم��ار���ش��ة  يف  ب��رع��وا  امل��واط��ن��ني  الأط��ب��اء 
العمليات  باأكرب  �شاركوا  و  البحوث  اأف�شل  بن�شر  كبر  حد  اإىل  و�شاهموا  املزمنة،  الأمرا�س 

م�شتخدمني اآخر مبتكرات التكنولوجيا من الأجهزة احلديثة وكذلك احلال يف ال�شناعة.
وقال �شموه » اإننا و نحن على اأعتاب العام اجلديد على قيام الحتاد فاإننا نبارك تلك الأيادي 
العامر باملحبة  ال�شبع حتت راية هذا الحت��اد املجيد  الإم��ارات  التي جمعت قلوب  ال�شجاعة 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  بذورها  بثماراخلرالتي غر�س  واليانع  ال�شادقة  الوطنية 
زايد -طيب اهلل ثراه - �شنوات م�شت يف بناء اأحدث دولة واأجملها ح�شارة وهي تت�شم باأروع 
�شور الزدهار و ال�شتقرار والتقدم الإن�شاين«. ولفت �شموه اإىل اأن الحتاد و بف�شل القيادة 

تاريخ  مراحل  يف  يح�شب  ل  زمن  يف  انطلقت  مف�شلية  نوعية  نقلة  حقق  املخل�شة  احلكيمة 
الأمينة  قيادتنا  وفرتها حكمة  التي  ال�شلبة  و  القوية  الإرادة  ولكن  والأمم.  ال�شعوب  تغير 
امل�شتنر، يحمل  اليوم، وهذا الفكر الواعي  الثاقبة  اأمام �شعبها.هذه التطلعات  مب�شوؤوليتها 
يف طياته ب�شائر النور و اخلر للم�شتقبل الواعد، ولي�س ملواطني الدولة فح�شب بل للعامل 

باأ�شره.
اأن مامح غزو الف�شاء بدت تطل لتوؤكد عزم هذه الدولة الفتية و بف�شل  اإىل  ونبه �شموه 
احتادها و بالتحام �شعبها يف ظل القيادة الر�شيدة و بتم�شكها بالقيم النبيلة ل�شناعة ال�شام 
و املحبة وال�شتقرار للب�شرية كلها فهي توا�شل حمل م�شاعل الإن�شانية دون متييز لتكون يف 

�شدارة الأمم يف ريادتها يف تنويراحلياة الكرمية لاإن�شان.

نهيان بن زايد : �شنوات م�شت يف بناء اأحدث دولة واأجملها ح�شارة باأروع �شور االزدهار و اال�شتقرار والتقدم

�شيف بن زايد: االإمارات ترتقي عاما 
بعد عام يف �شماء الريادة واالإجنازات

طحنون بن زايد: نحتفل يف اليوم 
الوطني بنموذج االحتاد الرا�شخ

وزير االإعالم البحريني : من حق االإمارات يف يومها الوطني الـ49 اأن تزهو باإجنازاتها التي عانقت الف�شاء
•• املنامة-وام:

اأ�شاد �شعادة ال�شيد علي بن حممد الرميحي وزير الإعام البحريني 
بال�شراكة  الأخوية التاريخية الوثيقة بني مملكة البحرين ودولة 
الإمارات العربية املتحدة، وما  ت�شهده من تقدم ومناء على جميع 
والج��ت��م��اع��ي��ة  والإعامية،  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية  الأ���ش��ع��دة 
ومتيزها على ال��دوام كاأمنوذج يف الأخ��وة واحلر�س امل�شرك على 
�شون الأمن  القومي العربي، وتر�شيخ الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي 
اأنباء  لوكالة  ت�شريح  الرميحي يف  واأ�شار  والثقافات.   الأدي��ان  بني 
اإىل   .. ل��ل��دول��ة  ال�49  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  "وام" مبنا�شبة  الإم�����ارات 
بن  حمد  امللك  اجل��ال��ة  �شاحب  بقيادة  البحرين  مملكة  اع��ت��زاز 
العربية  الأمتني  وفخر  البحرين،  عاهل مملكة  عي�شى  اآل خليفة 

والإ�شامية بامل�شرة الإماراتية  الحتادية والتنموية املباركة التي 
اأر�شى قواعدها القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد  بن �شلطان اآل 
والزدهار  التقدم  طريق  على  نهيان "طيب اهلل ثراه" وتوا�شلت 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  بف�شل 
ال�شمو  �شاحب  اأخيه  ودعم  اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".  وقال اأن دولة الإمارات وهي حتتفي 
بنجاحاتها  تزهو  والأربعني من حقها  اأن  التا�شع  الوطني  بيومها 
التي  ال�شتثنائية،  والعلمية  والتنموية  القت�شادية  واإجن��ازات��ه��ا 
"م�شبار  ب��اإط��اق  الف�شاء  وعانقت  والطموحات  فاقت  التوقعات 
املريخ،  كوكب  ل�شتك�شاف  عربية  واإ�شامية  مهمة  ك��اأول  الأمل" 
وت�شغيل حمطة "براكة" لإنتاج الطاقة النووية  ال�شلمية، وغرها 

من املبادرات الرائدة يف دعم التقدم العلمي والتكنولوجي وخدمة 
منًوا،  الأق���ل  لل�شعوب  الإن�شانية  م�شاعداتها  وت��ق��دمي   الب�شرية، 
والتي اأك�شبتها تقدير  العامل.  واأكد �شعادة وزير الإعام البحريني 
الأمن  دع��م  الأخ��وي��ة  يف  الإماراتية  البحرينية  ال�شراكة  موا�شلة 
مع  والتن�شيق  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  يف  وال�شتقرار  وال�شام 
العربية  م�شر  وجمهورية  ال�شعودية  العربية  يف  اململكة  الأ�شقاء 
التدخات  يف  مواجهة  والإ����ش���ام���ي  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ف  ل��ت��وح��ي��د 
خلطابات  والت�شدي  العربية،  الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  اخل��ارج��ي��ة 
جهودهما  م��ت��اب��ع��ة  ع��ن  ف�����ش��ًا  والإره������اب،  وال��ت��ط��رف   الكراهية 
امل�شركة وت�شامنهما الإن�شاين  يف دعم البحوث العلمية الدولية 
يف مكافحة جائحة فرو�س كورونا، يف �شياق �شيا�شتهما  احلكيمة 

واملعتدلة من اأجل خر واأمان ورخاء و�شعادة الإن�شانية.

حتديد مواعيد مراكز خدمة » ترخي�س اأبوظبي« يف عطلة اليوم الوطني 
•• اأبوظبي-الفجر:

حددت مديرية ترخي�س الآليات وال�شائقني بقطاع العمليات املركزية ب�شرطة اأبوظبي مواعيد العمل يف 
مراكز تقدمي خدمة الرخي�س واملركبات وحمطات خدمة الفح�س الفني خال عطلة اليوم الوطني 

ال�49 يف الفرة من 1 اإىل 3 دي�شمرب2020 وذلك للت�شهيل على املتعاملني بتوفر اخلدمات لهم.
 وتكون مواعيد عمل تقدمي خدمة الرخي�س يف مبنيي ال�شامة اأبوظبي، وال�شامة فلج هزاع بالعني 

على مدار 24 �شاعة.
اأما مواعيد العمل يف مراكز خدمة مكاتب طار�س ومكاتب التاأمني مببنى ال�شامة اأبوظبي و الفح�س 
الفني "عامل ال�شيارات" يف ال�شاخمة فتكون من الثانية ظهراً وحتى التا�شعة م�شاء ومبكاتب الفح�س 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ال�شيخ خالد بن  �شمو  ق��ال 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
زاي����د ال��ع��ل��ي��ا لأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م اإن 
منا�شبة اليوم الوطني تاأتي كل عام، 
لر�شخ ما قام به املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
الحتاد،  فكرة  اأر���ش��ى  عندما  ث���راه، 
ل�����اإم�����ارات  الحت��������اد  روح  وب��������ذرة 
من  دي�شمرب  من  الثاين  يف  ال�شبع، 
ما  اإىل  و���ش��ل��ت  ح��ت��ى   1971 ع���ام 
نراها عليه اليوم. و اأكد �شموه - يف 
ال�  الوطني  اليوم  كلمة له مبنا�شبة 

من  طيبة  ب��ذرة  كانت  اأنها   -  49
الف�شل  اأي��ٍد طيبة مباركة، كان لها 

ن��راه من تطور ورقي  الكبر يف ما 
يف  و�شاهمت  الفتية،  ال��دول��ة  ل��ه��ذه 
اآفاق  ن��ح��و  ال��ب��اد  بتلك  ال��ن��ه��و���س 
من  الكثر  خالها  حققت  بعيدة، 
والتنموية،  ال��ع�����ش��ري��ة  الإجن������ازات 
الع�شر  مقت�شيات  ل��ك��ل  وم��واك��ب��ة 

اجلديد.
واأ�شاف �شموه : » لقد وا�شلت تلك 
برئا�شة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  امل�����ش��رة 
خليفة  ال�������ش���ي���خ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  واأخيه �شاحب  »حفظه اهلل« 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه اهلل« و 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ليحق لنا اأن نفخر مبا و�شلت اإليه 
اأك���رث من  دول��ت��ن��ا على  وم��ا حققته 
�شعيد وجمال، ونفخر مبا نراه من 
يف  الكبر  مبلغه  بلغ  وت��ط��ور  تقدم 
احلياة الجتماعية واملدنية، وتنمية 
ال�����دول�����ة وحت���ق���ي���ق���ه���ا الإجن����������ازات 
فهنيئاً  الإجن������ازات،  ت��ل��و  ال�شخمة 
ل��دول��ت��ن��ا ال��ت��ي اآل����ت ق��ي��ادت��ه��ا على 
بادنا  ب�شفينة  ت�شل  اأن  اإّل  نف�شها 
الغالية اإىل بر الأمان وال�شتقرار«.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ق��ال 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال��������دويل » وط�����ن ع���ظ���ي���م، وق���ي���ادة 
ر�شيدة، و�شعب اأبي خمل�س .. ثالوث 
ل��ي�����س ك��م��ث��ل��ه عقد..  ي�����ش��ك��ل ع���ق���دا 
والفخر..  وامل���ج���د  الأل�����ق  ع��ق��د  ه���و 
الف�شاءات  جت����اوز  ي��ع��د  مل  ث���ال���وث 
ما  اخ��راق  اإىل  بل يطمح  طموحه، 
اخت�شر  ث��ال��وث  ال��ف�����ش��اءات..  ب��ع��د 
ال�شعوبات بحروف التحدي، فاأوقد 
جنماته واح��دة تلو الأخ���رى، وعقد 

النجمات م�شتمر«.

���ش��م��وه ف���ى ك��ل��م��ة وجهها  واأ�����ش����اف 
ال��وط��ن« مبنا�شبة  درع   « عرب جملة 
اليوم الوطني ال� 49 » ها هي جنمة 
باليوم  اأخ��رى تتوهج ونحن نحتفي 
املنا�شبة  ل��ل��دول��ة؛   49 ال����  ال��وط��ن��ي 
الوطنية اخلالدة والعامرة مب�شرة 
حافلة بالنجاحات والإجن��ازات التي 
الإم��������ارات بجهود  دول�����ة  ���ش��ط��رت��ه��ا 
الر�شيدة  قيادتها  وروؤي���ة  املوؤ�ش�شني 
وعزمية اأبنائها و�شبابها.. فباإرادتهم 
وج����ل����ده����م ع����ان����ق »ط�����م�����وح زاي������د« 
ال��ف�����ش��اء، واأ���ش��ح��ى ي�����ش��ارع اخلطى 
ن�شف  رح��ل��ة  ليخلد  امل��ري��خ،  ���ش��وب 

قرن من الطموحات والتحديات.

وفيما يلي ن�س كلمة �شموه ..
» وطن عظيم، وقيادة ر�شيدة، و�شعب 
عقدا  ي�شكل  ث��ال��وث   .. خمل�س  اأب��ي 
الألق  عقد  ه��و  ع��ق��د..  كمثله  لي�س 
وامل���ج���د وال���ف���خ���ر.. ث���ال���وث مل يعد 
جتاوز الف�شاءات طموحه، بل يطمح 
الف�شاءات..  ب��ع��د  م��ا  اخ����راق  اإىل 
بحروف  ال�شعوبات  اخت�شر  ثالوث 
تلو  فاأوقد جنماته واحدة  التحدي، 

الأخرى، وعقد النجمات م�شتمر.
اأخ���رى تتوهج ونحن  ه��ي جنمة  ه��ا 
ن��ح��ت��ف��ي ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال����� 49 
اخلالدة  الوطنية  املنا�شبة  للدولة؛ 
والعامرة مب�شرة حافلة بالنجاحات 

والإجن��������ازات ال��ت��ي ���ش��ط��رت��ه��ا دولة 
وروؤية  املوؤ�ش�شني  بجهود  الإم����ارات 
اأبنائها  وع��زمي��ة  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتها 
و�شبابها.. فباإرادتهم وجلدهم عانق 
واأ�شحى  ال��ف�����ش��اء،  زاي�����د«  »ط���م���وح 
ليخلد  املريخ،  ي�شارع اخلطى �شوب 
الطموحات  م��ن  ق���رن  ن�شف  رح��ل��ة 

والتحديات.
اليوم، مع جنمتنا ال� 49 ن�شتح�شر 
�شرة عطرة لرجال عظماء اأخل�شوا 
الوحدوية  بتجربته  واآمنوا  للوطن، 
حتى باتت منوذجا ي�شار اإليه بالبنان 
ف��ال��ره��ان كان   .. اأج���م���ع  ال���ع���امل  يف 
الن�شيج  وح���دة  على  دائ��م��ا  و�شيظل 

امل���ج���ت���م���ع���ي وامل�������ش���ر امل�������ش���رك.. 
وهدفنا دائما معانقة املجد وحتقيق 

الريادة لوطننا املعطاء.
2020 حت��دي��ات غر  ال��ع��ام  ح��م��ل 
باأ�شره  ال���ع���امل  واج���ه���ت  م�����ش��ب��وق��ة 
كورونا  ف��رو���س  جائحة  تف�شي  م��ع 
اأبناء  اأن  اإل   ،»19 »كوفيد  امل�شتجد 
هذه  على  املقيمني  وكافة  الإم���ارات 
كالبنيان  ك���ان���وا  ال��ط��ي��ب��ة  الأر��������س 
املر�شو�س خلف قيادة ر�شيدة لوطن 

اعتاد قهر العقبات وتذليلها.
نتطلع  للخم�شني  ال�شتعداد  عام  يف 
بخطى واثقة نحو حتقيق انطاقة 
العهد  وجن��������دد  ل����ل����وط����ن،  ك������ربى 

عنوانها  متجددة  م�شرة  مبوا�شلة 
الريادة والإجناز حتت قيادة �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل«  »رع��اه 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
املجل�س  اأع�شاء  واإخوانهم   ، امل�شلحة 
الأعلى حكام الإمارات. جندد العهد 
وكلنا ثقة اأنه ب�شواعد اأبناء الإمارات 
الوطن  ���ش��ي��ب��ق��ى  امل��ق��ي��م��ني  وك���اف���ة 

���ش��رح��ا ���ش��اخم��ا، وي��ظ��ل م�����ش��اره يف 
تقدم ورفعة.

التي  الإم����������ارات  دول������ة  ر����ش���ال���ة  اإن 
جتذرت يف خايانا منذ قيام الحتاد 
حتى باتت جزءا من تكويننا.. ر�شالة 
وا�شتقرار للعامل  واأم��ل  خر و�شام 
والعمل  للتعاون  ذراعيها  تفتح  كله، 
مع كل من ين�شد الزدهار والتنمية 
وال���رخ���اء ل��ل�����ش��ع��وب يف ���ش��ت��ى اأرج����اء 

املعمورة.
اأم�����ا وح���دت���ن���ا ف��ه��ي ح��ك��اي��ة اأخ����رى 
خ��ال��دة م��و���ش��اة ب��ح��روف م��ن نور.. 
الذي  امل��ن��ي��ع  ال�����ش��ي��اج  �شتظل  وح���دة 
يحمي دولتنا الغالية، ويحافظ على 

اأر�شاه  وم��ا  ومكت�شباتها،  اإجن��ازات��ه��ا 
الآباء املوؤ�ش�شون �شيبقى نربا�شا لنا، 
لنوا�شل جميعا العمل معا يدا بيد، 
بجد واجتهاد، من اأجل امل�شي قدما 
لتحقيق التنمية امل�شتدامة والزدهار 

والرخاء لاأجيال املقبلة.«.

•• اأبوظبي-وام:

رفع �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة 
التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�شو  اآل 
لإمارة اأبوظبي اأ�شمى اآيات التهاين 
�شاحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة واخوانهم اأ�شحاب 
ال�شمو حكام الإمارات و�شمو اأولياء 
الأ�شيل  الإم����ارات  و�شعب  العهود 
مبنا�شبة الحتفال باليوم الوطني 
�شائا  للدولة،  والأرب��ع��ني  التا�شع 
املوىل عز وجل اأن يعيده و الإمارات 
قيادة وحكومة و�شعبا تنعم باخلر 
والتقدم والزدهار والأمن والأمان 
وال�شتقرار. و قال �شموه يف كلمة 
باليوم  الح���ت���ف���ال  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ل���ه 
التا�شع والأربعني للدولة  الوطني 
اإن ي���وم ال��ث��اين م��ن دي�����ش��م��رب من 
املحطة  مي���ث���ل   1971 ال�����ع�����ام 
التاريخية الأهم يف م�شرة �شعبنا 
ذاكرة  يف  را�شخ  ي��وم  وه��و  ودولتنا، 
الوطن يوم اأ�شرقت �شم�س الحتاد 
والأمنية  ال��ك��ب��ر  احل��ل��م  وحت��ق��ق 
ال��ع��ظ��ى ي���وم ت��وح��دت ف��ي��ه كلمتنا 
الإمارت  دول��ة  قيام  للعامل  معلنة 
امل���ت���ح���دة.. دول�����ة فتية  ال��ع��رب��ي��ة 
توا�شل  اأن  ا�شتطاعت  متما�شكة 
تكون  واأن  والإجن����ازات  النجاحات 

يف م��ق��دم��ة ال����دول الأك����رث تطورا 
الروؤية  ومن���وا وا���ش��ت��ق��رارا يف ظ��ل 
ال���وا����ش���ح���ة وال����ش���رات���ي���ج���ي���ات 
بف�شلها  ال��ت��ي  لقيادتنا  احلكيمة 
وب�شواعد اأبنائها املخل�شني �شاغت 
ل��ل��دول��ة احلديثة  من��وذج��ا ف��ري��دا 
�شمل خمتلف نواحي احلياة فغدت 
الإم�������ارات دول����ة ع�����ش��ري��ة تنطلق 
اإن�شانية  ر�شالة  م��ن  مقوماتها  يف 
ع��امل��ي��ة ق��وام��ه��ا اخل���ر ت��دع��و اإىل 
ال�شام  و  ال��ت�����ش��ام��ح  ج�����ش��ور  ب��ن��اء 
والعي�س  ل��ل��م��ح��ب��ة  رم�����زا  وب���ات���ت 
امل�����ش��رك. واأ����ش���اف ���ش��م��وه :« يف 
هذه املنا�شبة العزيزة ن�شتذكر قيم 
التاآخي و الرابط و الت�شامح التي 
امتزجت بالرغبة ال�شادقة ملوؤ�ش�س 
و  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
له  املغفور  احلديثة  نه�شتها  باين 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
واإخوانه الآباء املوؤ�ش�شني طيب اهلل 
ثراهم م�شتلهمني يف ذلك روؤيتهم 
جعل  يف  احل���ك���ي���م���ة  وف��ل�����ش��ف��ت��ه��م 
والكرامة  ل��ل��ع��ز  واح����ة  الإم�������ارات 
 . وال��ث��ق��اف��ات«  لل�شعوب  وحا�شنة 
اأمر  ال��وط��ن  ح��ب  اأن  �شموه  وذك���ر 
بد  ول  والقلوب  العقول  يف  را���ش��خ 
طيبا  �شلوكا  احل��ب  ه��ذا  يثمر  اأن 
دولة  اأننا يف  كما  احلياة  ونافعا يف 
الإمارات الرائدة بقيادتها ومتيزها 
وعطائها يف نعمة علينا اأن نثمنها 
لقيادتنا  �شكرا«  ون��ق��ول  ون��ق��دره��ا 
ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة اجلهود 
لتحقيق الرفاهية وال�شعادة لأبناء 
ا�شتقراره  على  واحل��ف��اظ  ال��وط��ن 
واأم�����ن�����ه وت�������ش���خ���ر الإم���ك���ان���ي���ات 
اأبناء  وت��ط��ل��ع��ات  اآم������ال  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

لدولة  اأ�شبح  اأن��ه  واأ���ش��اف  �شعبه. 
مكانة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
و  ال�����ش��ع��وب  و  الأمم  ب���ني  رائ������دة 
غدت منوذجا يحتذى يف �شيا�شتها 
العربية  وت��وج��ه��ات��ه��ا  واإجن��ازات��ه��ا 
وعاقاتها الدولية، و�شندا« قويا« 

للدول ال�شقيقة وال�شديقة.
 2020 ال���ع���ام  اأن  ���ش��م��وه  ذك����ر  و 
ك���ان ع��ام��ا خم��ت��ل��ف��ا ف��ع��ل��ى الرغم 
من ظهور وباء عاملي خطر هو /
به جميع  تاأثرت  كورونا/  فرو�س 
اأزم����ات كبرة  ال��ع��امل و���ش��ك��ل  دول 
على جميع الأ�شعدة جنحت دولة 
المارات بجهود جبارة يف التعامل 
مع هذا الوباء وهو ما جتلى باتخاذ 
العديد من الجراءات ال�شتثنائية 
والتحفيز  ال��دع��م  خ��ط��ط  وو���ش��ع 
املجتمع  على  ت��اأث��ره��ا  م��ن  للحد 
مبختلف قطاعاته واتخاذ خطوات 
ال�شيطرة  يف  اأ���ش��ه��م��ت  اح���رازي���ة 
عليه وقال : »كلنا اأمل باأننا �شتنرب 
هذه الأزم��ة بعون اهلل » . واأك��د اأن 
هذا العام �شهد حتقيق العديد من 
الإجنازات الفريدة اإقليميا ودوليا 

دولتنا  اإث��ره��ا  على  عانقت  وال��ت��ي 
ال��ت��اري��خ ب��روؤي��ة ق��ي��ادت��ه��ا وعزمية 
حمطة  ت�شغيل  وت�شمنت  �شبابها 
النووية  ال��ط��اق��ة  لإن��ت��اج  »ب���راك���ة« 
باإجناز  الإم��ارات  ال�شلمية ودخ��ول 
و طموح  م�����ش��ب��وق  غ���ر  ف�����ش��ائ��ي 
يتخطى ح��دود الأر���س انطلق بها 
اأطلقت  حني  الأحمر  الكوكب  اإىل 
مهمة  اأول  يف  الأم�������ل«  »م�����ش��ب��ار 
دولة  ل��ت��وؤك��د  امل���ري���خ  اإىل  ع��رب��ي��ة 
»الام�شتحيل«  نهج  اأن  الإم���ارات 
ال��������ذي مت�������ش���ي ب�����ه ال�����ق�����ي�����ادة ل 
واأن جتاوز  يتوقف عند حد معني 
التحديات والأزمات وحتويلها اإىل 
اإجنازات ل�شالح الإم��ارات والعامل 
هي  ع��ام  ب�شكل  والب�شرية  العربي 
الإم����ارات.  لأب��ن��اء  املف�شلة  املهمة 
وقال �شموه »:« كل تلك الإجنازات 
عام   2020 ع����ام  م���ع  امل���ت���زام���ن���ة 
لاإحتفال  للخم�شني  ال���ش��ت��ع��داد 
باليوبيل الذهبي لاإمارات يف عام 
اإجنازات  م��ن  �شبقها  وم��ا   2021
وطموح تخطى حدود الأر�س تتوج 
مكانة  وتر�شخ  قرن  ن�شف  م�شرة 
و���ش��ت��ح��ق��ق قفزات  ع��امل��ي��ا  ال���دول���ة 
ت��ن��م��وي��ة يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت«. 
ودع����ا ���ش��م��وه يف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه اهلل 
الإمارات  يحمي  اأن  العظيم  العلي 
يحفظها  واأن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
�شعبها  يحمي  واأن  ���ش��وء،  ك��ل  م��ن 
اخلر  لكل  حكامها  خطى  وي�شدد 
اأن حتلق اإجنازات  والتقدم متمنيا 
الإمارات عاليا واأن يرفرف ا�شمها 
قيادة  ظ���ل  دائ���م���ا، يف  الأع�����ايل  يف 
من  الأم��ل  ي�شتمد  و�شعب  حكيمة 

حبه لباده.

•• اأبوظبي-وام: 

�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  توجه 
اآل نهيان م�شت�شار �شاحب  بن خليفة 
باأ�شمى التهاين  ال�شمو رئي�س الدولة 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
اهلل«و�شاحب  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع����اه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل« 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و  واأ����ش���ح���اب 
الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود 
اليوم  مبنا�شبة  الإم���ارات���ي  وال�شعب 
الوطني التا�شع والأربعني لقيام دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
و اأك��د �شموه اأن دول��ة الإم���ارات غدت 
منوذجاً يحتذى اإقليمياً وعاملياً نظر 
ما حققته الدولة من اإجنازات كما اأن 
قيادة  اأي���دي  على  تتحول  التحديات 
دولة الإمارات وبكفاءة اأبنائها وبناتها 
اإىل اإجن��ازات نوعية و هي ر�شالة اإىل 
الإن�شان  باأنه ل �شقف لطموح  العامل 

الإماراتي.
واأ�شاف اأن القيادة احلكيمة ل جتعل 
الإجنازات  حتقيق  دون  مي�شي  عاماً 
تلو الإجنازات وهي بذلك حتقق حلم 
الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
 « اهلل  رح��م��ه   « نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
اأبنائه ويحقق  بوطن يحت�شن جميع 
�شمّوه  ق��ال  و  وتطلعاتهم.  اأحامهم 

- يف كلمة له مبنا�شبة اليوم الوطني 
ال��ل��ح��ظ��ات الأوىل  » م��ن��ذ   :  - 49 ال���� 
الإماراتيون  متكن  املباركة  للم�شرة 
من حتويل احللم اإىل حقيقة عندما 
الثاين  يف  احت����اده����م  اإجن������از  اأع���ل���ن���وا 
لتنطلق   1971 ع���ام  دي�����ش��م��رب  م��ن 
م��رح��ل��ة ال��ب��ن��اء وال��ت��اأ���ش��ي�����س مبلحمة 
موؤ�ش�شها  ب���ق���ي���ادة  ب��امل��ع��ج��زة  اأ����ش���ب���ه 
باين  زاي��د  ال�شيخ  نه�شتها  ومهند�س 
الحت����اد و ح��ك��ي��م ال���ع���رب، ط��ي��ب اهلل 
الروؤية  اأ�شهمت  لقد  واأ�شاف   .  « ثراه 
�شاحب  من  امل�شتمر  والدعم  الثاقبة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة »ح��ف��ظ��ه اهلل« 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل«  »رع���اه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة، 
الكثر  حت��ق��ي��ق  يف  الإم��������ارات  ح���ك���ام 
الإمارات  جعلت  التي  الإجن���ازات  من 
يف م��ق��دم��ة ال������دول وف����ق امل���وؤ����ش���رات 
و  الام�شتحيل  وطن  وغ��دت  العاملية 
ال�شيخ  اأ�شار �شمو  و  حتقيق الأح��ام. 
نهيان  اآل  بن خليفة  �شلطان  الدكتور 
ال��ع��دي��د من  �شهد  ال��ع��ام  ه��ذا  اأن  اإىل 
اأهمها اإطاق »م�شبار  الإجن��ازات من 
كوكب  الإم��ارات��ي« ل�شتك�شاف  الأم��ل 
املريخ وت�شغيل حمطة براكة للطاقة 
النووية ال�شلمية و اأن »عام ال�شتعداد 
ل��ل��خ��م�����ش��ني« ه���و ع����ام ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي يف 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  التنمية  م�شرة 

التي ت�شهدها الدولة يف كافة املجالت 
ال��رغ��م من  اأن����ه ع��ل��ى  اإىل  .. م�����ش��را 
ي�شهدها  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ب��ة  ال����ظ����روف 
ال�����ع�����امل ن���ت���ي���ج���ة ان���ت�������ش���ار ف���رو����س 
 ،»19  - »ك��وف��ي��د  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
اأن الإم�����ارات جن��ح��ت ك��ع��ادت��ه��ا يف  اإل 
حتويل التحديات اإىل فر�س لاإبداع 
الذي  احللم  اأن  اأو���ش��ح  و  والتطوير. 
كان يراود القائد املوؤ�ش�س قبل ن�شف 
قرن حتقق هذا العام بانطاق رحلة 
»م�شبار الأمل« اإىل كوكب املريخ وكان 
الأمل منذ البداية يتمثل يف بناء دولة 
واقعاً  حتقق  ما  وه��و  اقت�شادياً  قوية 
املرتبة  ال��ي��وم حتتل  الإم�����ارات  ل��رى 
اأقوى 20 اقت�شاداً  �شمن  عاملياً   17
النا�شئة  القت�شادات  اأقوى  موؤ�شر  يف 

على �شعيد القوة املالية.
الإم�����ارات يف  ق��ال �شموه تعد دول���ة  و 
جذباً  العامل  يف  ال��دول  اأف�شل  قائمة 
ل��ل��ع��م��ل والإق����ام����ة فيها  وا���ش��ت��ق��ط��اب��اً 
ال�����ش��ادرة حول  للدرا�شة  وذل��ك وف��ق��اً 
العربي يف  ال�شباب  اأح��ام وطموحات 

اأمًا  باتت  التي  الدولة  ملكانة  تاأكيد 
الإم�������ارات منوذجاً  ت�����ش��ك��ل  و  وح��ل��م��اً 
فعاًل يف التنوع القت�شادي فيما تتبواأ 
م��ك��ان��ة رف��ي��ع��ة يف ه���ذا ال�����ش��اأن جعلها 
اإحدى اأهم القوى الفاعلة التي ت�شهم 

يف ا�شتقرار ومنو القت�شاد الدويل.
الإم����ارات  واأ���ش��اف لقد متكنت دول���ة 
منذ تاأ�شي�شها عام 1971 من تطوير 
اأهم مراكز  اأحد  اإىل  نف�شها والتحول 
البلدان  اأك����رث  امل����ال والأع���م���ال وم���ن 
ان��ف��ت��اح��اً يف ال��ع��امل وال��ي��وم ي��وج��د يف 
الإم��ارات نحو 10 مايني م�شتخدم 
لاإنرنت ما يجعل الدولة من اأكرث 
ا�شتخداماً  والعاملية  العربية  ال���دول 
ل���ه���ذا ال��و���ش��ي��ط الإل�����ك�����روين وب���دا 
وا�شحاً من الإجن��ازات التي �شطرتها 
التناف�شية  الإم��ارات يف م�شمار  دول��ة 
الإقبال  وم��دى  ال���راأي  وا�شتطاعات 
�شمو  زي���ارت���ه���ا  اأو  ب��ه��ا  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 

مكانتها وتطورها.
قال   .. ك��ورون��ا  جائحة  يخ�س  وفيما 
�شموه حققت الإمارات املرتبة الأوىل 
القت�شادي  التعايف  موؤ�شر  يف  عربياً 
19« الذي  اآث����ار وب���اء »ك��وف��ي��د-  م��ن 
البحثية  ه���وراي���زون  ملجموعة  ي��ع��ود 
واملنتدى  املتحدة  الأمم  عن  املنبثقة 

القت�شادي العاملي يف جنيف.
واأكد �شموه اأن دولة الإمارات اأ�شبحت 
قوية �شاخمة وباتت م�شرة نه�شتها 
ومثاًل  ب��الإجن��ازات  مملوءة  التنموية 
يحتذى يف خمتلف معاير اجلوانب 
والجتماعية  والثقافية  القت�شادية 
ب��ف�����ش��ل حكمة  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وذل�����ك 

قيادتها الر�شيدة ووعيها الثاقب.

•• دبي -وام:

حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
رئي�س جمل�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الوطني  ال���ي���وم  اأن  ال��ري��ا���ش��ي  دب����ي 
فيها  ن�����ش��ت��ح�����ش��ر  غ���ال���ي���ة  م��ن��ا���ش��ب��ة 
الإجن���از ال�شخم ال��ذي ب��داأ به �شجل 
اإجن����ازات دول��ة الإم����ارات واملتمثل يف 
اإذ  ال��ع��زائ��م  وت��اق��ي  الإرادات  ال��ت��ئ��ام 
قوية  دول��ة  اإقامة  الإماراتيون  اختار 
ت�شكيل مامح م�شتقبلها  قادرة على 
وتغير جمرى التاريخ يف هذا اجلزء 
م��ن ال��ع��امل، ب��ن��م��وذج وح����دوي فريد 
ال�شتدامة  م��ق��وم��ات  ل���ه  وح�������ش���دوا 
واأ����ش�������س م��ت��ي��ن��ة ل���دول���ة ف��ت��ي��ة ولدت 
موؤ�ش�شيها،  ه��ام��ات  ب�شموخ  �شاخمة 
اإن  �شموه  وق���ال  اأب��ن��ائ��ه��ا.  وع��ل��و همة 
موؤ�ش�س  ب��داأه��ا  التي  املباركة  امل�شرة 
رئي�شاً  دوراً  لل�شباب  منحت  الحت���اد 
اأ�ش�س الدولة احلديثة التي  اإر�شاء  يف 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  راودت خميلة 
بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«، 
اإخوانه  وهو يوّقع وثيقة الحتاد مع 
الآباء املوؤ�ش�شني، فاأوجد لهم املدار�س 
واأن�شاأ لهم اجلامعات واأوفدهم للنهل 
بذخرة  ل��ي��ت��زودوا  العلم،  منابع  م��ن 
من املعرفة تعينهم على دفع م�شرة 
اأنهم  ال�شباب  اأث��ب��ت  حيث  التطوير، 

اأهل للم�شوؤولية والوفاء بالتزاماتهم 
جت���اه ال���وط���ن. واأ����ش���اف ���ش��م��وه: »يف 
منحها  التي  الكبرة  ال��رع��اي��ة  �شوء 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأخ��وه �شاحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
والت�شجيع  والدعم  اهلل«،  »رع��اه  دب��ي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  امل�شتمر 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
تعاظمت  ال�������ش���ب���اب  اإىل  امل�����ش��ل��ح��ة، 
عطائهم  موؤ�شر  وارت��ف��ع  اإ�شهاماتهم 
والتطوير،  التنمية  م�����ش��ارات  ك��ل  يف 
ت���وط���ي���داً ل���رك���ائ���ز جم���د الإم��������ارات، 

وم�شورة  ب��خ��ربة  ذل��ك  يف  م�شتعينني 
جيل متّر�س يف دروب البذل والعطاء«. 
ون�������ّوه ����ش���م���وه رئ���ي�������س جم��ل�����س دبي 
الريا�شي بقيمة ترجمة روح الحتاد 
اإىل عمل م�شرك يعزز قدرة الدولة 
التحديات،  خم��ت��ل��ف  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
اليوم  ع��ل��ي��ن��ا  ����ش���م���وه: »مي�����ر  وق������ال 
ن�شهد  ونحن  ال��ع��ام،  ه��ذا  يف  الوطني 
ونحن  العامل  يخو�شها  �شر�شة  حرباً 
م��ع��ه يف م��واج��ه��ة حت���ٍد غ��ر م�شبوق 
ومن  كوفيد19-،  جائحة  يف  مت��ّث��ل 
الأدوار  تلك  ن��رى  اأن  الفخر  دواع���ي 
الوطنية امل�شرفة التي يقوم بها اأبطال 
خط الدفاع الأول، الذين قدموا اأروع 
واجبهم  اأج��ل  م��ن  الت�شحية  اأ���ش��ك��ال 
م�شتلهمني  تخ�ش�شه،  جم��ال  يف  ك��ل 
احتادها  بقوة  الإم���ارات  �شمود  ق�شة 
وامللمات،  امل���واق���ف  اأ���ش��ع��ب  وج����ه  يف 
والتمري�شي  الطبي  ال��ك��ادر  ل�شيما 
الذي بذل جهوداً تفوق طاقات الب�شر 
اأمن و�شامة  اأجل احلفاظ على  من 
م�شتحقني  امل��ج��ت��م��ع،  اأف������راد  ج��م��ي��ع 
وحول  وال��ت��ق��دي��ر«.  الثناء  ك��ل  بذلك 
وقع هذه املنا�شبة الوطنية اجلليلة يف 
النفو�س، قال �شمو ال�شيخ من�شور بن 
حممد: »مع احتفالنا باليوم الوطني 
الإم����ارات،  ل��دول��ة  التا�شع والأرب��ع��ني 
مبا  العميق  بالفخر  �شعور  ي��ح��دون��ا 

حققته دولتنا يف هذه الفرة الزمنية 
ال��وج��ي��زة م��ن ت��ق��ّدم وازده�����ار بروؤية 
وح�شن  امل�شتقبل  ملتطلبات  وا���ش��ح��ة 
كامل  وت�شميم  لتلبيتها،  ال�شتعداد 
يف  الريادة  مراتب  اإىل  الو�شول  على 
قطاعات ظّن البع�س اأنها بعيدة املنال، 
وت�شابق اأبناء الوطن على رفع رايتها 
اإىل  و�شوًل  التفّوق،  حمافل  �شتى  يف 
الذي  الف�شاء  الإم���ارات يف  َعلَم  رف��ع 
تناف�س يف م�شمار  اأن  دولتنا  اختارت 
وا�شراتيجيات  ب��ربام��ج  ا�شتك�شافه 
لأول  اإق�����ام�����ة  م���ن���ت���ه���اه���ا  ط���م���وح���ة 
م�شتعمرة ب�شرية على �شطح الكوكب 
واأ�شار   .2117 ال���ع���ام  يف  الأح���م���ر 
اجتازت  التي  املجالت  اأن  اإىل  �شموه 
اآفاق  اإىل  امل��واك��ب��ة  حيز  دول��ت��ن��ا  فيها 
ثمار  اليوم  جنني  اإذ  عديدة  ال��ري��ادة 
غر�س �شهدته هذه الأر�س الطبية يف 
الثاين من دي�شمرب من عام 1971، 
اأن��ه ال��ي��وم ال��ذي نتوقف معه  م��وؤك��داً 
الإج���ال لذكرى  بكل  ع��ام  بعد  عاماً 
الآباء املوؤ�ش�شني، وكامل التقدير لكل 
من اأ�شهم يف الو�شول بوطننا الغايل 
اإىل هذه املكانة املرموقة التي حتولت 
حمور  اإىل  الإم����������ارات  دول������ة  م��ع��ه��ا 
القت�شاد  خريطة  على  مهم  اإقليمي 
اإل���ه���ام يف جمالت  ال��ع��امل��ي وم�����ش��در 

التنمية.

عبداهلل بن زايد : وطن عظيم وقيادة ر�شيدة و�شعب اأبي خمل�س .. ثالوث ي�شكل عقد االألق واملجد والفخر

حممد بن خليفة : يوم الثاين من دي�شمرب ميثل املحطة التاريخية االأهم يف م�شرية �شعبنا ودولتنا

•• دبي-الفجر: 

والأربعني  التا�شع  الوطني  باليوم  الإم��ارات  �شكان  احتفالت  مع  بالتزامن 
الإم����ارات  ل�شركة  التابعة  دو،  اأط��ل��ق��ت  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
وذلك  الدولة  احتفالت  يف  للم�شاركة  خا�شة  حملة  املتكاملة،  لات�شالت 
من خال عر�س مقطع فيديو ي�شلط ال�شوء على جمموعة من اللحظات 
عاماً   49 ال���  خ��ال  اأرا�شيها  على  �شكن  م��ن  ك��ل  عا�شها  التي  وال��ذك��ري��ات 

املا�شية.
وي�شكل الفيلم الق�شر الذي يت�شمن يف حمتواه حلظات ا�شتثنائية عا�شها 

متنوعة،  ثقافية  وخلفيات  وجن�شيات  عمرية  فئات  م��ن  الأف����راد  خمتلف 
�شكان  �شهدها  التي  املحطات  من  بالعديد  حتتفي  وفريدة  ملهمة  مبادرة 
الذي  الفيديو  املا�شية. ويج�شد حمتوى  49 عاماً  ال�  الإم��ارات على مدار 
جرى تق�شيمه بني )1 و49( ليمثل كل رقم �شنة من �شنوات الحتاد، حيث 
ُيظهر كل رقم حلظة اأو ذكرى عا�شها فرد من �شكان دولة الإمارات العربية 

املتحدة. 
وقال فهد احل�شاوي، الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة الإمارات لات�شالت 
"ي�شكل اليوم الوطني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة منا�شبة  املتكاملة : 
�شنوية ملهمة حترك فينا م�شاعر الفخر والعتزاز بالنتماء لهذه الأر�س 

دولتنا  حققته  مبا  والتاأمل  للتفكر  مثالية  فر�شة  يوفر  اأن��ه  كما  الطبية 
املوؤ�ش�شون وروؤى وتوجيهات  اآباوؤنا  اأر�شاها  التي  القيم  اإجن��ازات بف�شل  من 
قيادتنا الر�شيدة اإ�شافة اإىل م�شاهمات اأبناء الإمارات واأفراد املجتمع املحلي، 
اأيقونة عاملية ومثاًل ُيحتذى به يف الت�شامح  حيث اأ�شبحت الإمارات اليوم 
والنفتاح والتقدم والزدهار عرب كافة املجالت. ومتا�شياً مع روؤية قيادتنا 
وما  املقبلة  اخلم�شة  العقود  اإىل  املجيدة  املنا�شبة  هذه  يف  نتطلع  الر�شيدة، 
اأفراد  من  ف��رد  كل  بدورنا  وندعو  لدولتنا.  جديدة  اإجن���ازات  من  �شتحمله 
وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  م�شار  دع��م  يف  للم�شاركة  الإم��ارات��ي  املجتمع 

وامل�شاهمة يف حتقيق طموحات الدولة للم�شتقبل".

املعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  رائ���دة  وطنية  �شركة  ب�شفتها  دو  وتفخر 
والت�شالت ومن الداعمني الرئي�شني لعملية التحول التي ت�شهدها دولة 
الإمارات بدعوة اأفراد املجتمع الإماراتي يف اليوم الوطني لختيار رقم من 
1 اإىل 49 وذكر الأ�شباب التي جتعل هذا الرقم مميزاً بالن�شبة لهم. اإ�شافة 
اإىل ذلك، �شت�شارك دو اأي�شاً مع اجلمهور جمموعة من املحطات واللحظات 

التي عا�شوها يف دولة الإمارات يف كل عام من ال�شنوات الحتاد.
اأبرز  م�شاركة  اجل��دي��دة  دو  حملة  من  ج��زءاً  يكونوا  ب��اأن  للراغبني  وميكن 
اللحظات والذكريات التي عا�شوها وعا�شروها خال ال�شنوات ال�49 املا�شية 

على مواقع التوا�شل الجتماعي با�شتخدام الو�شم #اإماراتي_يف_رقم

مبنا�صبة اليوم الوطني التا�صع والأربعني 

دو تطلق حملة خا�شة مع فيديو ق�شري ي�شلط ال�شوء على حلظات مميزة من ما�شي وحا�شر �شكان االإمارات 

�شلطان بن خليفة : االإمارات حتول التحديات اإىل اإجنازات نوعية خالد بن زايد: نفخر مبا و�شلت اإليه دولتنا و ما حققته من اإجنازات يف املجاالت كافة

•• الفجرية-وام:

الذكرى  يف   .. ال�شرقي  حمد  بن  مكتوم  ال�شيخ  ق��ال 

ما  لإب���راز  نحتفل   ، املجيد  الوطني  لليوم   49 ال��� 
و���ش��ل��ت اإل��ي��ه دول��ت��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة م��ن اإجن�����ازات وطنية 
قفزات  حققت  تنموية  وم�شرة  وع��امل��ي��ة،  واإقليمية 
ا�شتحقتها  ع��امل��ي��ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  وم���ع���دلت  م��ت�����ش��ارع��ة 
العميق  الإمي���ان  بف�شل  وذل��ك  ب��ج��دارة،  واكت�شبتها 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 
اهلل ثراه"، والآباء املوؤ�ش�شني يف و�شع مبادئ الحتاد 
واأ�ش�شه الرا�شخة، حتى تبواأت مكانًة رفيعة وم�شهودة 

بني دول العامل، واأ�شبحت الإمارات منوذًجا ُيحتذى 
ب��ه��ا يف ال��ع��ي�����س امل�����ش��رك ع��ل��ى اأر����ش���ه���ا ب���ني جميع 

اجلن�شيات.
املنا�شبة  " يف هذه   .. املنا�شبة  واأ�شاف يف كلمة بهذه 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  نرفع  الوطنية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ال�شمو  اأ�شحاب  رئي�س الدولة "حفظه اهلل" واأخوانه 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات، و�شمو اأولياء 
العهود واإىل �شعب الإم��ارات واملقيمني على اأر�شها.. 
�شائلني اهلل عز وجل اأن يحفظ دولتنا الغالية ويدمي 

نعمة الأمن والأمان على هذه الأر�س الطيبة".

مكتوم بن حمد ال�شرقي : 49 عاما وم�شرية التنمية م�شتمرة يف االإمارات

من�شور بن حممد: االإماراتيون اختاروا اإقامة دولة 
قوية قادرة على ت�شكيل مالمح م�شتقبلها
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اأخبـار الإمـارات

منال بنت حممد: االإجنازات احلالية للدولة يف خمتلف 
املجاالت حتقيق حللم زايد اخلري واالآباء املوؤ�ش�شني

نهيان بن مبارك : وطننا اأ�شبح رمزا للت�شامح و التعاي�س
 و منطلقا لالأخوة االإن�شانية و مثاال يحتذي يف نه�شته

اأحمد بن حممد: االإمارات حتقق طموحات راودت االآباء املوؤ�ش�شني وهم يرفعون علمها اإيذانا مبيالد دولة االحتاد

عبدالعزيز النعيمي: االحتاد اأ�ش�س لدولة اأ�شبحت النموذج واملثال �شعيد بن طحنون : الثاين من دي�شمرب يوم فخر الإعالء �شروح االإجنازات

19، فعززت  مواجهة جائحة كوفيد 
قدرات كافة الفئات لتخطي اجلائحة 
وه����و م���ا ل��ي�����س م�����ش��ت��غ��رب��ا ع��ل��ى هذا 
ال��وط��ن، فما نحظى ب��ه يف الإم���ارات 
من ا�شتقراٍر ورخ��اء قد حتقق لنا يف 
يلتحم   ، وع��ادل��ة  ق��ي��ادة حكيمة  ظ��ل 
ويتمتع   ، وق���وة  ب��ع��زٍم  ال�شعب  معها 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  ج��م��ي��ع  م��ع��ه��ا 
بالإمارات  بكافة احلقوق ويرتبطون 
والنتماء  ال����ولء  رواب����ط  ب��اأ���ش��م��ى   ،
اأه���دف  ك���ل  لتحقيق  م��ع��اً  وي��ع��م��ل��ون 
ال��وط��ن وغ��اي��ات��ه ». واأو���ش��ح معاليه 
“اأن يوم الحت��اد هو منا�شبة �شعيدة 
اإماراتنا  ب���اأن  فيها  نعتز  وم��ت��ج��ددة 
الغالية اأ�شبحت ، عن حٍق وج��دارة ، 
دولة عزيزة املقام ، مت�شي قدماً اإىل 
كافة معطيات الع�شر دون ابتعاد عن 
ال��ه��وي��ة اأو ان��ق��ط��اع ع��ن الأ���ش��ال��ة – 
الأر�س  ه��ذه  على  يعي�س  م��ن  ك��ل  اإن 
اآثار   ، و���ش��وح  ب��ك��ل  يلم�س   ، الطيبة 
الهائل لقادة  امل�شتمر واجلهد  العمل 
امل��خ��ل�����ش��ني وم��ع��ه��م �شعب  ال���وط���ن 
اأج��ل حتقيق  من  الأ�شيل،  الإم���ارات 
هذا  رب��وع  كافة  يف  والتقدم  التنمية 

الوطن العزيز ».
و ق���ال م��ع��ال��ي��ه : “ اإن����ه ي�����ش��رف��ن��ي و 
ي�شعدين ، اأن اأتقدم بخال�س التهنئة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  الحت�����اد  ب��ي��وم 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال���وال���د 
نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ 
.. كما اأتقدم اإىل �شموه ، بفائق ال�شكر 
وعظيم التقدير على جهوده يف تنمية 
ال�شام  ن�شر  على  وح��ر���ش��ه  ال��وط��ن 
اجلميع،  ب��ني  والتعاي�س  والت�شامح 
�شاحب  اإىل  كذلك  بالتهنئة  واأتقدم 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واإىل  اهلل” 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي 
حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  اإىل  و  امل�شلحة 
الإمارات، اأتقدم اإليهم جميعاً ، بجزيل 
ملا   ، والمتنان  التقدير  وبالغ  ال�شكر 

�شبيل  يف   ، عظيم  جهٍد  من  يبذلونه 
حا�شر  يف  والزده���ار  التقدم  حتقيق 
م�شتمر  وب�شكٍل   ، ال��دول��ة  وم�شتقبل 
ن��ع��ت��ز بقادة   ، ن��ح��ن و هلل احل��م��د   –
ال��وط��ن ، ومب���ا مي��ث��ل��ون��ه م��ن حكمٍة 
و�شجاعة ، من اأجل تقدم هذه الدولة 
الرائدة ، ويف كل املجالت ، اأدعو اهلل 
خطاهم  يوفق  اأن   ، وتعاىل  �شبحانه 
 ، ال��وط��ن  خ��ر  فيه  م��ا  اإىل   ، جميعاً 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ج��م��ي��ع  وخ���ر 
فيه« . وتقدم معاليه بالتهنئة كذلك 
اأب���ن���اء وب���ن���ات الإم������ارات  اإىل ج��م��ي��ع 
التقدير  بالغ  عن  لهم جميعاً  معرباً 
، لعتزازنا الكبر معاً ، بهذا الوطن 
ومبكانة   ، ال��ك��رام  وب��ق��ادت��ه   ، املعطاء 
الإن�شان فيه ، وهو ما يجعلنا ونحن 
عام  ك��ل  ال��وط��ن��ي يف  ب��ال��ي��وم  نحتفل 
والتفاوؤل  ب���الأم���ل   ، دائ���م���اً  ن�����ش��ع��ر   ،
اأمام   ، با�شتمرار  وباأننا   ، بامل�شتقبل 
اآفاق متجددة ، للعمل الوطني املثمر 
. و ع���رب ع���ن ت��ق��دي��ري��ه ال��ك��ب��ر، بل 
اأبناء وبنات الإم��ارات جميعاً  وتقدير 
املرموق  ول��دوره��ا  امل�شلحة  لقواتنا 
وتوفر  ح���دوده  حتمي  للوطن  ك���درٍع 
لنا الأمان ، ونحمد اهلل على اأنها الآن 
، يف م�شاف اأحدث اجليو�س املتطورة 
: تنظيماً ، وتدريباً ، وت�شليحاً ، على 

حٍد �شواء .
�شبحانه  اهلل  “اأدعو   : معاليه  وق��ال 
اليوم  م��ن��ا���ش��ب��ة  ي��ع��ي��د  اأن   ، وت���ع���اىل 
ودولتنا   ، عام  ، علينا يف كل  الوطني 
عزيزة بقادتها ، قوية ب�شعبها ، منيعة 
اخلر  ربوعها  يف  ينت�شر   ، بوحدتها 
وال�شتقرار ، كما اأدعوه جل وعا ، اأن 
يعيد هذه املنا�شبة علينا دائماً ، وقد 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  الإم�����ارات  حققت 
وبنات  اأب��ن��اء  جميع  وحقق   ، والنماء 
، يف  اآمالهم وطموحاتهم   ، الإم���ارات 
الوطن  ل��ه��ذا  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل 
للجميع  التهنئة  واأك�����رر   .. ال��ع��زي��ز 
الوطنية  املنا�شبة  ، بهذه  اأخ��رى  مرة 
ال��غ��ال��ي��ة ، وك���ل ع���اٍم واجل��م��ي��ع بخر 
ورخاٍء  ازده���اٍر  يف  احلبيبة  ودولتنا   ،

على الدوام ».

اه���ت���م���ام���ا كبرا  امل���وؤ����ش�������س  ال���ق���ائ���د 
 ، ال�����ش��ب��اب  بتنمية الإن�����ش��ان ومت��ك��ني 
واإع��اء مكانة امل��راأة و متثل كل ذلك 
�شحية  ورع����اي����ة   ، ف���ع���ال  ت��ع��ل��ي��م  يف 
جمتمع  لبناء  ناجح  و�شعي   ، �شاملة 
، ووع���ي بحماية  ال��دول��ة  امل��ع��رف��ة يف 
وتطور   ، امل�شتدامة  والتنمية  البيئة 
واأمان  �شامل،  واجتماعي  اقت�شادي 
على  وحر�س  املجتمع،  يف  وا�شتقرار 
والتوا�شل  والت�شامح  ال�����ش��ام  ن�شر 
وتعاي�س  اجل���م���ي���ع،  م���ع  الإي���ج���اب���ي 
�شلمي، واحرام متبادل بني ال�شكان، 
املنطقة  يف  للدولة  مرموقة  ومكانة 
عاقات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  وال����ع����امل، 
وال�شعوب  الأمم  ك���اف���ة  م���ع  ط��ي��ب��ة 
بامل�شداقية والح��رام، ودور  حتظى 
الدوائر اخلليجية  ، يف  فاعل وموؤثر 
والعربية والإ�شامية والعاملية ودعم 
ل��ك��اف��ة ق�����ش��اي��ا احل���ق والعدل  ق���وي 
وال�����ش��ام يف ك��ل م��ك��ان ، ب��ل وحر�س 
دائماً  الإم����ارات  ت��ك��ون  اأن  على  كبر 
اأو  الداخلية  �شوؤونها  اإدارة  يف  ���ش��واء 
ل�شماحة  واقعياً  جت�شيداً  اخلارجية، 
العربي  ال�����راث  وع��ظ��م��ة  الإ�����ش����ام 

والإ�شامي اخلالد«.
باليوم  نحتفل  “ ون��ح��ن   : اأ���ش��اف  و 
ال��وط��ن��ي ال��ت��ا���ش��ع والأرب���ع���ني نفخر 
مواجهة  ع���ل���ى  الإم����������ارات  ب����ق����درات 
ال��ت��ح��دي��ات وال�����ش��ع��اب ك��اف��ة، بف�شل 
الر�شيدة  لقيادتها  احلكيمة  ال��روؤي��ة 
ال���ت���ي دع���م���ت و����ش���ان���دت اجل��م��ي��ع يف 

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  حيا 
التعاي�س  و  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال�شيخ  له  للمغفور  اخلالدة  اجلهود 
القائد  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
واملوؤ�ش�س لدولتنا واأ�شاد بنهجه الذي 
تاأ�ش�شت عليه الدولة واعتزازه بوطنه 
وه���وي���ت���ه و اإجن�����ازات�����ه امل���رم���وق���ة يف 
جمالت التنمية والبناء وحر�شه على 
ال�شام.  و  والت�شامح  التعاي�س  ن�شر 
مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف  معاليه  وق���ال 
 : والأرب��ع��ني  التا�شع  الوطني  ال��ي��وم 
“ اإننا ونحن نحتفل باليوم الوطني 
ال��ت��ا���ش��ع والأرب���ع���ني، مي��اأن��ا الفخر 
والعتزاز بوطننا الغايل الذي اأ�شبح 
ال�شام  و  التعاي�س  و  للت�شامح  رم��زا 
وتقدمه  نه�شته  يف  يحتذي  مثال  و 
الإن�شانية  لاأخوة  ومنطلقا  وريادته 
ونحن  ذل��ك  بكل  نفخر  ال��ع��امل،  اإىل 
نتذكر رجا ا�شتثنائيا بكل ما للكلمة 
فكرا،  وو�شع  وطنا،  اأ�ش�س  معنى  من 
واإ�شامية  اإن�����ش��ان��ي��ة  ق��ي��م��ا  وغ���ر����س 
الب�شر،  ن��ف��و���س  يف  ���ش��ام��ي��ة  وع��رب��ي��ة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ف��ك��ان��ت 
املعطاء  و�شعبها  الر�شيدة  بقيادتها 
واملقيمني على اأر�شها رمزا لكل هذه 
ال�شيخ  ال��وال��د  له  املغفور  اإن��ه  القيم، 
القائد  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
وامل��وؤ���ش�����س ل��دول��ت��ن��ا ال��ن��اه�����ش��ة ، بل 
اأن احلديث   ، بكل و���ش��وح  ن��رى  اإن��ن��ا 
التاريخي  ال��ق��ائ��د  ه����ذا  م��ن��ه��ج  ع���ن 
العظيم ، يف تاأ�شي�س الدولة و اعتزازه 
املرموقة  واإجن��ازات��ه  وهويته  بوطنه 
على  حر�شه  ويف  والبناء  التنمية  يف 
ن�شر التعاي�س والت�شامح وال�شام هو 
ذاتها،  الإم����ارات  م�شرة  ع��ن  حديث 
الدولة منذ  بداأت مع موؤ�ش�س  والتي 
فيها  ع��ام��اً، حت��ول��ت  واأرب��ع��ني  ت�شعة 
ال�شحراء اإىل اأر�ٍس خ�شراء ، وانت�شر 
يف  ال�شامل  التطور  وحدث  العمران، 
الإمارات  واأ�شحبت   ، امل��ج��الت  كافة 
�شهدت  و  رائ�������داً  احت����ادي����اً  من����وذج����اً 
اأر����ش���ى دعائمها  ال��ت��ي  امل�����ش��رة  ه���ذه 

والرغبة يف اأن يكون اجلميع �شريكاً يف التطور والنجاح. واأعربت �شموها 
امل��راأة الإماراتية يف  عن اعتزازها بالنجاحات والإجن��ازات التي حققتها 
هذه  يف  رئي�شياً  ومكوناً  م�شيئة  عامة  �شكلت  والتي  املجالت  خمتلف 
الذي  بالدعم  م�شيدًة  ق��رن،  ن�شف  م��دى  على  للدولة  املباركة  امل�شرة 
�شمو  بها  التي حتيطها  الكبرة  والرعاية  الر�شيدة  القيادة  لها  تقدمه 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك وما كفله لها الد�شتور الإماراتي من م�شاواة 
يف احلقوق والواجبات وتكافوؤ للفر�س يف العمل و�شغل املنا�شب، ما �شكل 
القيام  م��ن  امل���راأة  ومتكني  املجتمعي  والتما�شك  للنه�شة  ق��وي��اً  اأ�شا�شاً 

بدورها الجتماعي والقت�شادي.
اأ�شبحت  اإم��ارت��ي��ة  جتربة  حتقيق  يف  �شاهمت  العوامل  ه��ذه  اأن  واأك���دت 
منوذجاً عاملياً يحتذى به يف دعم املراأة واإجناح دورها، والرتقاء مبكانة 
وال���ت���وازن بني  ب��امل��راأة  املعنية  العاملية  وامل��وؤ���ش��رات  ال��ت��ق��اري��ر  ال��دول��ة يف 
اجلن�شني، حيث جاءت يف املركز الأول عاملياً مبوؤ�شر ن�شبة متثيل الإناث 
ال�شنوي  ال��ك��ت��اب  تقرير  م��ن   2020 ال��ع��ام  ن�شخة  �شمن  ال��ربمل��ان،  يف 
التابع للمعهد  العاملي  التناف�شية  ال�شادر عن مركز  العاملية،  للتناف�شية 
الدويل للتنمية الإداري��ة مبدينة لوزان ال�شوي�شرية، وجاءت يف املرتبة 
الأوىل عربياً وال� 26 عاملياً يف تقرير امل�شاواة بني اجلن�شني لعام 2019 
ال�شادر عن برنامج الأمم املتحدة، واحتلت املرتبة الأوىل عربياً يف �شّد 
بني  للفجوة  العاملي  بالتقرير  اجلن�شني  بني  وامل�شاواة  النوعية  الفجوة 
اجلن�شني 2020، ال�شادر عن املنتدى القت�شادي العاملي، كما اأكد تقرير 
املراأة والأعمال والقانون 2020 ال�شادر عن البنك الدويل اأن الإمارات 
من اأف�شل الدول على م�شتوى العامل يف التح�شينات التي وثقها البنك 
الدويل يف جمال متكني املراأة اقت�شادياً. وقالت �شمو ال�شيخة منال بنت 
الفرة  خال  وا�شلت  الر�شيدة  القيادة  اإن  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
بقانون  املر�شوم  ال��ت��وازن بني اجلن�شني من خ��ال  دع��م ملف  الأخ���رة 
القانون  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل  اخل��ا���س   2020 ل�شنة   6 رق��م  احت���ادي 
1980 يف �شاأن تنظيم عاقات العمل، والذي  8 ل�شنة  الحت��ادي رقم 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأ�شدره �شاحب 
الن�شاء بالرجال يف القطاع  اأج��ور  وين�س على م�شاواة   ، “حفظه اهلل” 
اخلا�س، ومنح العامل يف القطاع اخلا�س اإجازة مدفوعة الأجر لرعاية 

طفله.
واأ�شارت �شموها اإىل اأن هذا املر�شوم �شيعزز ريادة الدولة ورفع تناف�شيتها 
يف التوازن بني اجلن�شني وحتقيق الرابط وال�شتقرار الأ�شري وت�شجيع 
وا�شتقطاب  اخل��ا���س  بالقطاع  العمل  يف  لانخراط  ال�شابة  ال��ك��ف��اءات 
املر�شوم  هذا  اأن  مو�شحة  له������ا،  جاذبيته  وتعزيز  القطاع  هذا  يف  امل��راأة 
العامني  خ��ال  اإط��اق��ه��ا  مت  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  الت�شريعات  ليعزز  ج��اء 
�شاحب  ق��رار  ومنها  اجلن�شني  بني  ال��ت��وازن  ملف  تدعم  التي  املا�شيني 
ال�شمو رئي�س الدولة، حفظه اهلل، برفع ن�شبة متثي�������ل املراأة يف املجل�س 
التي  للمراأة  الداعمة  املبادرات  وحزمة   ،50% اإىل  الحت��ادي  الوطني 
اأطلقها جمل�س الوزراء، برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم.

•• دبي-وام:

توجهت حرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ، �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد 
اآل مكتوم رئي�شة جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�شني، رئي�شة موؤ�ش�شة 
دبي للمراأة باأ�شدق التهاين والتربيكات اإىل القيادة الر�شيدة واإىل �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لاأمومة  الأعلى 
“ اأم الإمارات” مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 49 لدولة الإمارات العربية 
49 لقيام  ال���  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  اأن الح��ت��ف��ال  امل��ت��ح��دة. واأك����دت �شموها 
دولة الإم��ارات وتزامنه مع عام ال�شتعداد للخم�شني، اإمنا ياأتي ليوؤكد 
الو�شول  يف  الر�شيدة  للقيادة  الثاقبة  والنظرة  امل�شتقبلية  الروؤية  على 
الذي  للنهج  تر�شيخاً  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  العاملية  للريادة  ب��الإم��ارات 
املوؤ�ش�شون  والآب��اء  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له،  املغفور  اأر�شاه 
لاحتاد، طّيب اهلل ثراهم، يف الأخذ باأ�شباب النه�شة والتقدم املبني على 
لل�شعب  والزده��ار  الرفاه  لتحقيق  الب�شري  امل��ورد  وال�شتثمار يف  العلم 
اأن  م�شيفًة  العاملية،  اخلارطة  على  الدولة  مكانة  وتر�شيخ  الإم��ارات��ي، 
الحتفال باليوم الوطني يج�شد جميع معاين الفخر والعتزاز بالآباء 
اأرجاء  املتحققة يف كافة  الإجن��ازات  الر�شيدة وبهذه  والقيادة  املوؤ�ش�شني 

الدولة، وي�شطر فيه الإماراتيون اأعظم الأمثلة يف الولء والنتماء.
كلمة  يف   - مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  منال  ال�شيخة  �شمو  وقالت 
اإن ما ت�شهده الإم��ارات حالياً من تطور وجناحات  لها بهذه املنا�شبة - 
والقت�شادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة  وع��ل��ى  امل��ج��الت  مبختلف 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  والثقافية  وال�شيا�شية 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، واإخوانهم 
ام الإمارات، هو حتقيق  اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكَّ
حللم “زايد اخلر” والآباء املوؤ�ش�شني وما اأر�شوه من دعائم قوية مل�شروع 
وطني احتادي يرتكز على هوية وطنية وقيم اأ�شيلة ومبادئ ثابتة �شّكلت 
منطلقاً لتنمية �شاملة م�شتدامة وجمتمع تتعاي�س فيه جميع الثقافات 
بوٍد ووئاٍم، مع الركيز على ال�شتثمار يف العن�شر الب�شري باعتباره راأ�س 

املال احلقيقي لتحقيق التقدم يف خمتلف املجالت.
واأ�شافت اأن الحتفال بهذه املنا�شبة الغالية على قلب كل اإماراتي يدعونا 
موقعه،  يف  ك��ل  اجل��ه��ود،  ملوا�شلة  ويحفزنا  مكت�شباتنا  على  للحفاظ 
ت�شكل  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  م��ن  م��زي��د  وحتقيق  املكت�شبات  على  للحفاظ 
حموراً لانطاق نحو امل�شتقبل، موؤكدة اأن املكانة العاملية التي حتظى 
ه��ي م�شدر  ال��دول��ة  رب��وع  ال��رائ��دة يف  وامل�شروعات  الإم����ارات حالياً  بها 
اإل  اأن كل ذل��ك مل يكن يتحقق  اإىل  اإم��ارات��ي، لفتة  فخر واع��ت��زاز لكل 
بالنتماء للوطن والتاحم الفريد بني القيادة وال�شعب ووحدة الهدف 

 •• ابوظبي-الفجر:

الإم���ارات،  ت��راث  ل��ن��ادي  التابع  الن�شائي  العني  مركز  نظم 
اأم�شية �شعرية افرا�شية تزامناً مع احتفالت  الأح��د،  يوم 
الدولة باليوم الوطني التا�شع والأربعني، �شارك فيها �شعادة 
ال�شام�شي،  ���ش��امل  ع��ب��داهلل  وال�����ش��اع��ر  ال�شحي،  ال��ن��ار  ���ش��امل 

وال�شاعرة فطيم احلرز، واأدار الأم�شية م�شلم العامري.
الحتاد”  “روح  عنوان  حملت  التي  الأم�شية  وقائع  وب��داأت 
بعر�س تقرير مرئي �شم مقاطع من الأر�شيف عن كيفي�ة 
قيام الحتاد لدولة الإمارات، كما ت�شمن اأقواًل للمغفور له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.

وذك����ر ���ش��ع��ادة ���ش��امل ال���ن���اريف ك��ل��م��ت��ه اأن ع��ي��د الحت�����اد هو 
يوم  وه��و  م��واط��ن،  ك��ل  وج���دان  غالية على  منا�شبة وطنية 
الوطن ل  اأن حب  اإىل  الوطنية، م�شراً  ال��روح  فيه  تتجدد 
له  ال�شادق  الكامل  النتماء  بل  بال�شعارات،  التعبر  يكفيه 
والت�شحية والعمل على و�شعه يف �شورة م�شرفة حتتذي بها 
دول العامل. وحتدث ال�شحي عن املغفور له ال�شيخ زايد بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وكيف كان يتمتع بنظرة  �شلطان 
بعيدة املدى، وعن قدرته على و�شع خطط واأفكار للتنمية 

يف خمتلف املجالت.
الق�شائد  من  جمموعة  ال�شام�شي  ال�شاعرعبداهلل  واأل��ق��ى 
ا�شتهلها بق�شيدة وطنية تغنى فيها بحب الوطن. كما بداأت 

عن  ق�شيدة  باإلقاء  ق�شائدها  اأوىل  احل��رز  فطيم  ال�شاعرة 
الإم��ارات، وقدمت بعد ذلك جمموعة خمتلفة  احتاد دولة 

من الق�شائد.
مركز  م��دي��رة  ال�شويدي  ميثاء  وجهت  الأم�شية  ختام  ويف 
الدعوة،  ق��ب��ول  ع��ل��ى  للم�شاركني  التحية  الن�شائي  ال��ع��ني 
وكذلك وجهت ال�شكر للجمهورللم�شاهمة يف اإثراء الأم�شية 

بوافر ق�شائد ال�شعر من خال مداخاتهم وتفاعلهم.
العني  الإم���ارات ومركز  ت��راث  ن��ادي  ال�شعراء  �شكر  بدورهم 
اإىل  الكرمية  والدعوة  املتميزة  الأم�شية  هذه  على  الن�شائي 
املنا�شبة  بهذه  الحتفال  للم�شاهمة يف  الفرا�شية،  املن�شة 

الوطنية الغالية على قلوب اجلميع.

نادي تراث االإمارات ينظم اأم�شية �شعرية مبنا�شبة اليوم الوطني

بدعم  اأف�����ش��ل،  ال���ق���ادم  اأن  يف  ل��ل��ث��ق��ة 
والنتماء  الوطن  بحب  ُم�شّبع  �شباب 
ل���راب���ه وال�������ولء ل��ق��ي��ادت��ه ال���ت���ي مل 
تدخر جهداً يف اإم��داده بكل معطيات 

النجاح والتفوق على الدوام.

باإخا�س  وي��ع��م��ل��ون  الإم���������ارات 
�شعبنا  اأ����ش���ال���ة  ي��ع��ك�����س  وت���ف���اين 

املعطاء«.
امل�شرة  ت����وا�����ش����ل   “ واأ�������ش������اف 
بقيادة  ال�������ش���اخم���ة  الحت������ادي������ة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
“حفظه اهلل” الذي اأطلق مرحلة 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  التمكني 
والثقايف  وال��ع��ل��م��ي  والج��ت��م��اع��ي 
الإجنازات  �شروح  لإعاء  للدولة 
واملكت�شبات التي حتققت وتطوير 
والعمل  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الأداء  اآل���ي���ات 
علمية  اأ�����ش���������س  وف������ق  امل���ن���ه���ج���ي 
وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات حم���ددة و�شول 
وال����ري����ادة والإب������داع  ال��ت��م��ي��ز  اإىل 
امل��زي��د م��ن الإجن����ازات  يف حتقيق 
النوعية يف �شتى املجالت واإعاء 
دولة  ت�شنف  ح��ي��ث  ال��وط��ن  راي���ة 
الإمارات اليوم كواحدة من اأف�شل 
ال��دول من حيث كفاءة اخلدمات 
وال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ع��ام��ة وم���ن حيث 
م�شداقية احلكومة جتاه املجتمع 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
حكام  ال�شمو  ا���ش��ح��اب  واخ��وان��ه��م 
�شهدت  اأن بادنا  واأك��د  الم���ارات. 
يف ظ����ل الحت��������اد ن��ه�����ش��ة ك���ربى 
متثلت يف املئات من م�شاريع البنية 
التحتية واخلدمات الأ�شا�شية من 
وم�شت�شفيات  وط��رق  وم��اء  كهرباء 
وموا�شات  وم���وان���ئ  وم����ط����ارات 
عمرانية  وم�����ش��اري��ع  وات�������ش���الت 
و�شياحية  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واإ���ش��ك��ان��ي��ة 
اأر�شت  التي  امل�شاريع  من  وغرها 
التقدم  م�����ش��رة  يف  متينة  ل��ب��ن��ات 
اأرجاء  كافة  عمت  التي  والزده���ار 
اأوا�شرها  وي�شد  يعززها  الإم���ارات 
املحبة  وم�������ش���اع���ر  الحت��������اد  روح 

•• العني-وام:

رفع معايل ال�شيخ الدكتور �شعيد 
اآيات  اأ�شمى  اآل نهيان  بن طحنون 
مقام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شمو  اهلل”و�شاحب  “حفظه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأ�شحاب  اإخ��وان��ه��م  واإىل  امل�شلحة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 
الإم��ارات مبنا�شبة  لاإحتاد حكام 

اليوم الوطني ال� 49 للدولة.
بهذه  ك���ل���م���ة  يف  م���ع���ال���ي���ه  وق�������ال 
امل��ن��ا���ش��ب��ة “ ت��ن��ت��اب��ن��ا ال��ك��ث��ر من 
امل�����ش��اع��ر اجل��ي��ا���ش��ة خ����ال هذه 
اليوم  ذك���رى  ت�شهد  ال��ت��ي  الأي����ام 
والنظر  ل��ل��دول��ة  ال�49  ال��وط��ن��ي 

•• عجمان- وام:

حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  اأك��د 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الثاين  اأن  ب��ع��ج��م��ان  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
�شطر   1971 ع���ام  دي�شمرب  م��ن 
التاريخ مبداد من نور مياد دولة 
اأن  بعد  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
حّول حكام الإمارات حلم الأجيال 
اإىل حقيقة قائمة توجوا بها جهود 
اأعوام من العمل امل�شني واللقاءات 
وار�شخ  اجن���ح  لتنطلق  امل�����ش��ت��م��رة 
جت��رب��ة وح���دودي���ة ع��رب��ي��ة فريدة 
ع��ل��ى م��ر ال��ت��اري��خ اأ���ش�����ش��ت لدولة 

اأ�شبحت النموذج واملثال.
����� يف ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة اليوم  وق����ال 
“يف هذا اليوم   :- 49 ال�  الوطني 
نفو�شنا،  مت���اأ  وال��ب��ه��ج��ة  الأغ�����ر، 
نتذكر  ق��ل��وب��ن��ا،  ي��غ��م��ر  وال�������ش���رور 
ال�شيخ  له  املغفور  الحت��اد  موؤ�ش�س 
“طيب  نهيان  �شلطاناآل  ب��ن  زاي��د 
حلم  اأجن���������ز  ف����ق����د  ثراه”  اهلل 
الإرادة  وبتوفر  يديه  على  الوحدة 

اإىل  يقودنا  الحتفالت  ه��ذه  اإىل 
�شريط مراحل هذه امل�شرة املليئة 
زمن  التي حتققت يف  بالإجنازات 
لاأوقات  بالن�شبة  ق�����ش��را  ي��ع��د 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت ف���ي���ه احل�������ش���ارات 
والدول اأجمادها. ت�شتمر م�شرة 
دولتنا  يف  وال���ت���ق���دم  الإجن��������ازات 
وفقا للروؤية الوا�شحة واملدرو�شة 
حلكومة الإمارات وبجهود اأبنائها 
قيادتهم  ب��ج��ان��ب  ي��ق��ف��ون  ال��ذي��ن 
روؤية  اإليه  ت�شبو  ما  كل  لتحقيق 

ال�شائبة  وال�����روؤي�����ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  لإخ��وان��ه 
دولتنا  ل��ت��م��ث��ل  الإم���������ارات  ح���ك���ام 
التاريخ  يف  ال�شتثناء  ال��وح��دوي��ة 
احلالة  باعتبارها  املعا�شر  العربي 
متا�شكا  الأك��رث  والنموذج  الأجن��ح 
واأ�شاف  وا�شتقرارا”.  وجت��ان�����ش��ا 
اأن  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�شيخ 
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة م�����ش��ت م���ن جناح 
القوي  التكاتف  بف�شل  جن��اح  اإىل 
ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  وحكمة 

وحت�����ش��ب ���ش��م��ن ال������دول الأك����رث 
اأم��ن��ا واأم��ان��ا وا���ش��ت��ق��رارا والأكرث 
تعليما  الإن�������ش���ان  يف  ا���ش��ت��ث��م��ارا 

وتاأهيا ».
النه�شة  م�شرة  اأن  معاليه  واأك��د 
التي ت�شهدها دول��ة الإم���ارات هي 
تعرف  ل  حثيثة  م�شتمرة  نه�شة 
اهلل  بف�شل  اأث��ب��ت��ت  فقد  التباطوؤ 
على  ق��درت��ه��ا  الر�شيدة  وقيادتها 
النمو والتقدم والرقي ويظهر هذا 
وا�شحا فيما قدمته لكل مواطن 
يف �شتى املجالت ويف حتقيق اأكرب 
قدر ممكن من الرخاء والرفاهية 
لأب���ن���ائ���ه���ا ع����رب حت�������ش���ني ج����ودة 
والأمان  الأم��ن  وتعزيز  اخلدمات 
الرعاية  وتعزيز  التعليم  وتطوير 
اجتماعية  بيئة  وتوفر  ال�شحية 
وثقافية.. داعيا اهلل عز و جل اأن 
بالأمن  مين على دولتنا احلبيبة 
وال�����رخ�����اء وال���ت���ق���دم والزده��������ار 
والنجاحات  ال��ت��ق��دم  م��ن  وامل��زي��د 
والرخاء  ال��رف��اه��ي��ة  ي��ح��ق��ق  مب���ا 

وال�شعادة لأبناء الإمارات.

وال�شعب  ال����ق����ادة  ب����ني  والإخ���������اء 
الكرمي.

النعيمي  عبدالعزيز  ال�شيخ  وا�شار 
اإىل اأن الدولة الحتادية ا�شتطاعت 
وب��ت��وف��ي��ق م��ن اهلل ت��ط��وي��ر امل���وارد 
هدف  هي  التي  املواطنة  الب�شرية 
الدولة  ف�شخرت  وغايتها  التنمية 
امل���ال���ي���ة خلدمة  م�������ش���ادره���ا  ك����ل 
املواطن وبذلت كل طاقتها لت�شليح 
واملعرفة  ب��ال��ع��ل��م  ال���وط���ن  اأب����ن����اء 
التعليم  اأب�����واب  ك��ل  ل��ه��م  ففتحت 

بالداخل واخلارج.
دولتنا  اأك�شب  الحت��اد  اأن  واأو���ش��ح 
اح����رام وت��ق��دي��ر ال��ع��امل ك��ل��ه مبا 
تنموية  م���ن���ج���زات  م����ن  ح��ق��ق��ت��ه 
اختطته  وم���ا  ���ش��ام��ل��ة  وح�����ش��اري��ة 
م��ن ن��ه��ج م��ع��ت��دل وم���واق���ف ثابتة 
وما قدمته من م�شاعدات خارجية 
اأ�شهمت يف اإيواء امل�شردين وتوفر 
وم�شاعدات  للمحتاجني  الطع��ام 
طبية يف ظروف الأوبئة والأمرا�س 
اأو  دي��ن  اأو  جن�س  اإىل  النظر  دون 

عرق اأو طائفة.

ليتحقق  يكن  هو جن��اح مل  التنموي، 
ال�����ذي ك����ان �شبباً  ال���ق���رار  ل����ول ه����ذا 
يف ت��وح��ي��د ال��ط��اق��ات وح�����ش��د امل����وارد 
بذلك  لتنطلق  ال��ك��ف��اءات،  واكت�شاف 
ر  تعمِّ وان��ت��م��اء  حما�شة  بكل  اجل��ه��ود 
وتبني وتزرع وت�شّيد �شروحاً تنموية 
ظلت حمًا لإعجاب العامل وتقديره، 
مقدمًة القدوة ملا ميكن حتقيقه من 
اإذا ما �شدقت الإرادة وتوّحدت  جناح 

العزائم.
نابعة  فطرية  “بحكمة  �شموه:  وق��ال 
له  املغفور  اأدرك  ال�شحراء،  قلب  من 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
البقاء  ف��ر���س  اأن  ث�����راه،  اهلل  ط��ّي��ب 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل”، 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
املوؤ�ش�شني  الآب�����اء  راود  م��ا  لتحقيق 
هذا  مل�شتقبل  واأح���ام  طموحات  م��ن 

الوطن واأبنائه.
خال  دول���ت���ن���ا  “متكنت  واأ������ش�����اف: 
اأعمار  بقيا�س  وج��ي��زة،  زم��ن��ي��ة  ف���رة 
وال�شعوب، من دخول م�شمار  ال��دول 
واكت�شاف  علوم  جم��الت  يف  املناف�شة 

وال��ت��ق��دم لأه��ل ه��ذه الأر����س الطيبة 
توحيد  ع���ل���ى  ب����ال����ق����درة  م����ره����ون����ة 
ال�شفوف، وم�شاعفة اجلهود والعمل 
على قلب رجل واحد بروؤية ت�شت�شرف 
ما هو مرجوا من رفعة لهذا الوطن 
وت��ق��دم ورخ���اء لأب��ن��ائ��ه، ف��ك��ان القرار 
ال�����ش��ج��اع ال�����ذي ����ش���ان���ده ف��ي��ه اأخ����وه 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ  له  املغفور 
واإخوانهما  ث���راه،  اهلل  ط��ّي��ب  م��ك��ت��وم، 
اآن��ذاك، عليهم رحمة  ام الإم���ارات  حكَّ
توفر  على  عملوا  دول��ة  باإقامة  اهلل، 
ال��ازم��ة لتمكينها من  امل��ق��وم��ات  ك��ل 
م�شرة  ال��ق��وة يف  الن��ط��اق مبنتهى 
نتاج  ب��اأن��ه��ا  ال��ع��امل  لها  �شهد  تنموية 

•• دبي- وام: 
اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن حممد 
اللجنة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
دولة  تاأ�شي�س  اأن  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة 
الإمارات العربية املتحدة جاء بف�شل 
اأن  اآم��ن  قائد  ب��روؤي��ة  ت��وح��دت  اإرادات 
ذراعيه  يفتح  اأن  مي��ك��ن  ل  امل�شتقبل 
مقومات  ميلك  م��ن  لكل  اإل  ��ب��اً  ُم��رحِّ
�شعى  اإذ  وال���ري���ادة،  وال��ت��ف��وق  التميز 
اآل  املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
نهيان، “طّيب اهلل ثراه” يداً بيد مع 
توحيد  اإىل  املوؤ�ش�شني  الآب���اء  اإخ��وان��ه 
مكاناً  ل�شعبهم  لي�شمنوا  ال�شفوف 
التاريخ  �شانعة  الأمم  ب��ني  م��رم��وق��اً 

ال��ت��ي جتعلها  و���ش��اح��ب��ة الإجن�������ازات 
جديرة باحرام العامل وتقديره.

وقال �شموه - يف كلمة مبنا�شبة اليوم 
راية  “ارتفعت   :  -  49 ال����  ال��وط��ن��ي 
هذا  مثل  يف  الأوىل  للمرة  الإم����ارات 
اليوم من العام 1971 ُمعلنًة مياد 
دولة فتية اتخذت من عزمية اأبنائها 
للعبور  ج�شراً  تلني  ل  التي  واإرادتهم 
قيادتها  اأرادت�������ه  ال�����ذي  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 
احلكيمة لأبنائها ولأجيالها القادمة، 
واليوم، توا�شل دولة الإمارات تر�شيخ 
دعائم احتادها وركائز نه�شتها بقيادة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
“حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 

النووية  ال���ط���اق���ة  واإن����ت����اج  ال��ف�����ش��اء 
املتجددة  النظيفة  والطاقة  ال�شلمية 
اأفردت  �شخمة  م�شاريع  من  وغرها 
�شورتها  ط��اف��ت  م��ك��ان��ة  ب��ه��ا  لنف�شها 
مب��خ��ي��ل��ة الآب���������اء امل���وؤ����ش�������ش���ني وه���م 
الحتاد  دول��ة  علم  باأيديهم  يرفعون 

للمرة الأوىل«.
ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
بلغه  م����ا  اأن  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
الإم����ارات����ي����ون ال���ي���وم م���ن اإجن������از يف 
و�شع ا�شم الإمارات يف �شدارة تقارير 
العديد من  العاملية �شمن  التناف�شية 
كثرة  دول  على  متقدمة  امل��ج��الت، 
لها تاريخها الطويل يف جمال العمل 

اإح���دى جت��ارب ال��وح��دة ال��ن��ادرة التي 
مت��ك��ن��ت م���ن الإب����ح����ار ب��ن��ج��اح و�شط 
بر  اإىل  و���ش��وًل  التحديات  من  جملة 

النجاح والتميز«.
الأوملبية  اللجنة  رئ��ي�����س  �شمو  واأك����د 
�شتبقى  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  الوطنية 
على الدوام عزيزة اأبّية �شاخمة بجهود 
تر�شى  ل  قيادة  وعطاء  ��ب  حُمِ �شعب 
اأراد  اإل ب��ال��رق��م واح���د ل��ل��دول��ة ال��ت��ي 
للنماء  رم��زاً  تكون  اأن  موؤ�ش�شوها  لها 
ال�شام  اإف�����ش��اء  يف  و���ش��ب��ب��اً  وال���رخ���اء 
والتفاهم  الت�شامح  م��ب��ادئ  واإع����اء 
دائماً  اإ�شهاماتها  تكون  واأن  وال��وئ��ام، 
باعثًة للطماأنينة يف النفو�س، ووازعاً 
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اأخبـار الإمـارات

�شعيد بن حممد: االحتفال باليوم الوطني يج�شد حب ووالء �شعب االإمارات لوطنه
•• العني -وام:

عاما   49 مب���رور  الح��ت��ف��ال  اأن  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  اأك���د 
ال�شعب لوطنه  وانتماء هذا  دليل على مدى حب  الإم���ارات هو  دول��ة  تاأ�شي�س  على 
والتاأكيد على ولئه والتفافهم حول قيادته التي �شخرت كل الإمكانيات التي �شعت 
من خالها اإىل حتقيق اأعلى املراكز بني �شفوف الدول املتقدمة لتحقيق الزدهار 

والتقدم لهذا البلد املعطاء.
امل��وىل عز  ا�شت�شعار نعم  اإىل   - 49 ال�  اليوم الوطني  و دعا - يف كلمة له مبنا�شبة 
والراحم  واملحبة  والطماأنينة  والأم��ن  الحت��اد  نعمة  راأ�شها  وعلى  العظيمة  وجل 

والت�شامح التي ت�شود بني اأبنائه وتعزز كيانه روابط الأخوة و امل�شر امل�شرك.. كما 
دعا اأبناء الإمارات الأوفياء اإىل الإخا�س والوفاء للوطن وت�شخر كافة الإمكانات 
نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  للنهو�س به حتت قيادة �شاحب  واجلهود 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
اأن دول��ة الإم���ارات وعلى م��دار تاريخها حتتفظ بوقفات واإجن���ازات تاريخية  واأك��د 
مهمة لقيادتها الر�شيدة تعك�س مدى اهتمامهم و�شغفهم لكل ما فيه م�شلحة وخر 
هذا الوطن الغايل و�شعبه وا�شتطاعت اأن ت�شع لدولة الإمارات ب�شمتها يف املحافل 

الدولية املختلفة وتعتلي مراكز متقدمة ومهمة يف كثر من موؤ�شرات التناف�شية 
العاملية يف جميع املجالت حتى اأ�شبحت منوذجا لدول و�شعوب العامل.

واأ�شاد ال�شيخ الدكتور �شعيد بن حممد اآل نهيان باهتمام القيادة الر�شيدة يف دولة 
الإم��ارات باملواطن واحلر�س على تن�شئته وتثقيفه فقد عملت جاهدة على توفر 
جميع  غطت  التي  الكرمية  احلياة  مقومات  كل  توفر  و  له  الكرمي  العي�س  �شبل 

جوانب احلياة وا�شتطاعت تذليل كل العقبات لتحقيق غايات وتطلعات ال�شعب.
ودعا - يف ختام كلمته - اهلل اأن يحفظ دولة الإمارات واأن يحفظ قيادتها احلكيمة 
و�شعبها الويف واأن يدمي عليها الأمن والأمان واأن يعيد هذه املنا�شبة على اجلميع 

والوطن ينعم بالعز والرخاء والنماء والزدهار .

علي بن �شعود املعال: االآباء املوؤ�ش�شون قدموا للعامل منوذجا فريدا يف الوحدة وبناء االإن�شانرا�شد النعيمي : نحتفل بيومنا الوطني الذي يروي ق�شة احتادنا ال�شامخ ويعرب عن هويتنا الوطنية
•• عجمان-وام:

ب����ن حميد  را�����ش����د  ال�������ش���ي���خ   ح���ي���ا 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
احتاد  رئي�س  بعجمان  والتخطيط 
الإمارات لكرة القدم جهود املغفور 
املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن  له القائد 
�شلطان اآل نهيان الذي ا�شتطاع اأن 
يجعل الحتاد منارة للمجد و العز 
و اأن ت�شبح الإمارات منوذجاً عاملياً 
لدولة عرفت كيف حتول ال�شحراء 
اإىل جنان و كيف ت�شنع من اأبنائها 
الرواد واملبدعني واملبتكرين وقال 
بروؤيته  اهلل  رح��م��ه  �شبق  ل��ق��د   ":
ب��الأف�����ش��ل و�شعى  ع�����ش��ره و ح��ل��م 
الطاقات  وت�شليح  لتمكني  جاهداً 

املوارد بالعلم والعمل واملعرفة".

•• اأم القيوين-وام:

اأك�����د ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ب���ن ���ش��ع��ود بن 
را���ش��د امل��ع��ا رئ��ي�����س دائ����رة بلدية 
من  ال���ث���اين  ي���وم  اأن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
منا�شبة  ع����ام  ك���ل  م���ن  دي�����ش��م��رب 
م���ن خالها  ي�����ش��ت��ح�����ش��ر  وط��ن��ي��ة 
اأبناء الوطن واملقيمون على اأر�شها 
ذكرى النطاقة الأوىل لتاأ�شي�س 
الدولة التي حققت بعزمية اأبنائها 
�شملت  اإجن����ازات  قيادتها  وحكمة 
مكنتها  احل���ي���اة  جم�����الت  ج��م��ي��ع 
من حجز مكانة مرموقة لها على 

ال�شعيدين الإقليمي والعاملي.
�� يف كلمة له مبنا�شبة اليوم  وقال 
ال��وط��ن��ي ال��ت��ا���ش��ع والأرب���ع���ني ���� اإن 

الوطنية واإرثنا ال�شارب يف اأعماق 
للعامل  دول��ت��ن��ا  ت��وؤك��د  اإذ  ال��ت��اري��خ 
اأجمع اأنها عنوان الأ�شالة والعراقة 

 وموطن العي�س الكرمي".
دولتنا  :" ن��ف��خ��ر مب�����ش��رة   وق����ال 
اأن  ا����ش���ت���ط���اع���ت  ال����ت����ي  ال������رائ������دة 
اإجنازاتها  ن��ور  م��ن  ب��اأح��رف  تخط 
التاريخ  ���ش��ف��ح��ات  يف  امل��ت��اح��ق��ة 
امل�شرق فدونت اأروع النماذج يف كافة 
بنيت  التي  الدولة  امل��ج��الت،  فهي 
القوة و الحت��اد حني اجتمع  على 
قادة عظماء و فكروا يف بناء احتاد 
�شامخ ي�شمن حياة كرمية لأجيال 
لنعي�س  القادمة  فو�شعوا اخلطط 
معاً  ونعمل  م�شرقاً  حا�شراً  اليوم 
على  حكيمة  �شارت  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 
اأن  ال���ع���ه���د  وق���ط���ع���ت  ال���ن���ه���ج  ذات 

اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
الذين  املوؤ�ش�شني  واإخ��وان��ه  ثراه" 
ن��ه�����ش��وا ب���ه���ذا ال���وط���ن وق���دم���وا 
فريداً  منوذجاً  والعامل  للمنطقة 
يف الوحدة وبناء الإن�شان وتر�شيخ 
منظومة القيم وبناء دولة حديثة 
العاملية  املمار�شات  باأف�شل  ت��اأخ��ذ 
والنه�شة  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 

احل�شارية.
ورف���ع ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ب��ن ���ش��ع��ود بن 
اأ�شمى  املنا�شبة  بهذه  املعا  را�شد 
اآي�����ات ال��ت��ه��اين وال���ت���ربي���ك���ات اىل 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 

له  ك���ل���م���ة  م���ع���ال���ي���ه يف  واأ�������ش������اف 
ال�49  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ل��دول��ة الم����ارات : " اأن��ن��ا نحتفل 
بيومنا الوطني الذي يروي ق�شة 
احتادنا ال�شامخ ويعرب عن هويتنا 

احتفالت الذكرى ال�49 لنطاق 
منا�شبة  ه����ي  الحت��������اد  م�������ش���رة 
وطنية عظيمة ن�شتذكر فيها بكل 
فخر واعتزاز الدور الرائد للقائد 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ش�����س 

مت�شي  واأن  ال��وط��ن  لرفعه  تعمل 
للجميع".  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  نحو 
غر�شت  التي  ال��دول��ة  بنهج  واأ���ش��اد 
اأحام  لت�شبح  ال��وف��اء  اأبنائها  يف 
م�شرقاً  واق���ع���ا  احل���ك���م���اء  ال����ق����ادة 
لدولتنا  العامل  اأن��ظ��ار  معه  يوجه 
حلم  املن�شوري  ه��زاع  حقق  حينما 
والدنا زايد ليكون اأول رائد ف�شاء 
�شجرة  معه  حامًا  ي�شل  اماراتي 
وعاداتنا  هويتنا  عن  لتعرب  الغاف 
نحتفل   "  : واأ�شالتنا".  وق�����ال 
اليوم قيادة و�شعباً باليوم الوطني 
لقيادة  ال��ب��ي��ع��ة  جم���ددي���ن  ال�49 
ر�شيدة  معربني عن الولء للقيادة 
للنهو�س  ت�����ش��ع��ى  ال��ت��ي  احل��ك��ي��م��ة 
دروب  يف  ق��دم��ا  ب��ب��ادن��ا  وامل�شي 

املجد".

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
ال�شمو  و�شاحب  امل�شلحة  للقوات 
ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو 
القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه��م  واإىل 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ 
ل���احت���اد ح��ك��ام الإم�������ارات و�شمو 
احلكام،  ون������واب  ال��ع��ه��ود  اأول����ي����اء 
يعيده  اأن  وج��ل  ع��ز  امل���وىل  �شائًا 
على دولة الإمارات قيادة وحكومة 
والزدهار  والتقدم  باخلر  و�شعبا 

والأمن والأمان وال�شتقرار.

حممد بن في�شل القا�شمي: االإمارات منوذج ملهم بف�شل روح التالحم بني ال�شعب والقيادة الر�شيدة

عبداهلل اآل حامد: اليوم الوطني الـ49 لهذا العام ا�شتثنائي يف ظل قيادة متميزة

رو�شة بنت حممد بن خالد: الثاين من دي�شمرب منا�شبة وطنية جت�شد الوالء واالنتماء

•• ال�سارقة -وام:

ب����ن في�شل  ال�����ش��ي��خ حم���م���د  ق�����ال 
القا�شمي موؤ�ش�س ورئي�س جمموعة 
بي اف" الوطنية حتتفل دولة  " ام 
الإمارات العربية املتحدة يف الثاين 
ال�49  ب���ال���ذك���رى  دي�����ش��م��رب  م����ن 
ل��ق��ي��ام احت���اد ال���دول���ة وق���د حققت 
والتميز  ال��ن��ج��اح��ات  م���ن  ال��ك��ث��ر 
واملجالت  الأ���ش��ع��دة  خمتلف  على 
عامليا  الأوىل  املراكز  وح�شلت على 

يف العديد من اجلوانب.
واأ�شاف اأن القيادة الر�شيدة لدولتنا 

الريادة  وحتقيق  التميز  يف  اأبنائها 
اإق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا وحت���اف���ظ على 
والثقافية  اخل�شو�شية احل�شارية 
للمجتمع بف�شل روح التاحم بني 

ال�شعب والقيادة الر�شيدة.
توا�شل  الإم������ارات  دول����ة  اأن  واأك����د 
حت���ق���ي���ق اإجن������������ازات ن���وع���ي���ة غر 
م�شبوقة يف جمال اقت�شاد املعرفة 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة م���ن خال 
مبتكرة  ح��ك��وم��ي��ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
م�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��راف  وم��ت��ك��ام��ل��ة 
ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة ب���ال���دول���ة 
ن��ح��و مئوية  ال��ف��ري��دة  يف رح��ل��ت��ه��ا 

اإىل  التحديات  حتويل  يف  يحتذي 
فر�س وحتقق جناحات نوعية على 
كافة امل�شتويات ليكون العام ال� 49 
م��ن ت��اري��خ احت����اد دول��ت��ن��ا ه��و عام 

الإجنازات الكبرة والنوعية.
ب���ن في�شل  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  وق�����ال 
ال�����ذك�����رى  :" مت������ر  ال����ق����ا�����ش����م����ي 
هذا  ن�شاأة  على  الأرب��ع��ني  التا�شعة 
ال��ن��م��وذج ال���وح���دوي ال��ف��ري��د وقد 
اإجن��ازات كبرة يف الرتقاء  حققنا 
ال�شابة  امل�����واه�����ب  وال�����ش����ت����ف����ادة 
طاقاتهم  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  خ����ال  م���ن 
بال�شكل  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  الإب����داع����ي����ة 

تويل املورد الب�شري اهتماما كبرا 
على  ب��ه  للنهو�س  ج��اه��دة  وتعمل 
كافة ال�شعد انطاقا من قناعتها 
اأي  باأن الإن�شان هو حمور واأ�شا�س 

عملية تنموية .
مبنا�شبة  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف   - واأ�����ش����ار 
اأن  اإىل   -  49 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
وقد  ت��اأت��ي  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه 
ال�شامخ  احت��ادن��ا  دع��ائ��م  تر�شخت 
منوذجا  الإم���ارات  دول��ة  واأ�شبحت 
املنطقة  دول  م���ن  ل��ك��ث��ر  م��ل��ه��م��ا 
احلداثة  تواكب متطلبات  والعامل 
ب���ق���درات  وت����وؤم����ن  ال��ع�����ش��ر  وروح 

الإمارات 2071.
احلكومة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اأن  وذك���ر 
ه���ي ال���ش��ت��ث��م��ار يف الإن�������ش���ان لأنه 
تبقى  ال��ت��ي  احلقيقية  ال���رثوة  ه��و 
الأهداف  يحققوا  من  هم  والب�شر 
اإىل  م�����ش��را   .. وال���ش��رات��ي��ج��ي��ات 
اأن الدولة داأبت على توفر اأف�شل 
العن�شر  يف  ال�شتثمار  م�شتويات 

الب�شري كاأولوية مطلقة.
ولفت اإىل اأنه رغم التحديات التي 
يعي�شها العامل ب�شبب انت�شار جائحة 
الإمارات  دول��ة  اأن  اإل  كورونا"   "
من���وذج���ا  ت����ق����دم  اأن  ا����ش���ت���ط���اع���ت 

•• اأبوظبي-وام:

ه���ن���اأ م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
دائ����رة  رئ��ي�����س  اآل ح���ام���د  حم��م��د 
�شاحب  اأب����وظ����ب����ي  يف  ال�������ش���ح���ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

وقال معاليه يف كلمة له: "نحتفل 
ه�����ذا ال����ع����ام ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي يف 
ع������ام ا����ش���ت���ث���ن���ائ���ي يف ظ�����ل ق���ي���ادة 
حتديات  ب��ن��ج��اح  واج��ه��ت  متميزة 
نهجها  وف��ق  كوفيد19-  جائحة 
امل�شتحيل  يعرف  الذي ل  الطموح 
و�شنع  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل����ش���ت�������ش���راف 
اأثبتت  ف��ق��د  والإجن������ازات،  التميز 
كافة  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ج���اه���زي���ت���ه���ا 

املقدمة  واأب�����داً يف  دائ���م���اً  امل��ج��ت��م��ع 
وعلى راأ�س الأولويات".

واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه: " ب��ط��م��وح عال 
ونوا�شل  اخلم�شني  للعام  ن�شتعد 
حكيمة،  ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  امل�������ش���رة 
لتظل  وع��زمي��ة  ت��ف��ان  بكل  ونعمل 
راي����ة الإم�������ارات ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة يف 
جميع  يف  والتميز  ال��ري��ادة  �شماء 

املحافل الإقليمية والعاملية."

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
حكام  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واأخ��وان��ه��م 
على  واملقيمني  و�شعبها  الإم����ارات 
اليوم  ال��ط��ي��ب��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة  اأر���ش��ه��ا 

الوطني التا�شع والأربعني.

ال����ظ����روف و���ش��ه��دن��ا ال���ع���دي���د من 
املبادرات واجلهود الرائدة، بف�شل 
�شعباً  ج��م��ع��ت  ال��ت��ي  الحت�����اد  روح 
وراية  واح���دة  ق��ي��ادة  حت��ت  باأكمله 
واح��دة، وه��ذه النجاحات جت�شدت 
يف تاحم القيادة وال�شعب ملواجهة 
عمل  منظومة  ظ��ل  يف  التحديات 
متكاملة تتميز باملرونة وال�شفافية 
اأف�����راد  اأن ���ش��ح��ة ج��م��ي��ع  وت����وؤك����د 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  بنت  رو�شة  ال�شيخة  قالت 
بن خالد اآل نهيان رئي�شة موؤ�ش�شة 
ال�49  الذكرى  اإن  الثقافة..  بحر 
لقيام احتاد دولة المارات منا�شبة 
والولء  وطنية تفوح بعطر احلب 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����ش���ي���دة والن���ت���م���اء 

بف�شل  فتمكننا  وال�����ش��ع��وب  الأمم 
مكانا  لأنف�شنا  نحجز  اأن  قيادتنا 
املتقدمة وجنحنا يف  ال�شعوب  بني 
على  لي�س  ال��ع��امل،  ثقة  نك�شب  ان 
ال�����ش��ع��ي��د ال�����ش��ي��ا���ش��ي ف��ق��ط واإمن���ا 
والفني  ال���ث���ق���ايف  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
واحل�����������ش�����اري والن�����������ش�����اين وك���ل 
تكتف  مل   " وق���ال���ت  الأ�شعدة". 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة واخوانهم اأ�شحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 

حكام الإمارات".

جنحت  الإم���������ارات  اإن  واأ����ش���اف���ت 
املتتالية  الجن��������ازات  حت��ق��ي��ق  يف 
وف��ق روؤي���ة وا���ش��ح��ة وب��ح��ب كبر، 
الأر�س  على  لي�س  ثابتة  وبخطى 

بل وحتى يف الف�شاء.
ق����ي����ادة  الإم�����������������ارات  اهلل  ح����ف����ظ 
الرفعة  لها  واأدام  واأر���ش��ا،  و�شعبا 

والزدهار..

لأر�شنا ودولتنا الغالية.
املنا�شبة  ب��ه��ذه  كلمة  يف  واأ���ش��اف��ت 
بالفخر  ن�شعر  الأي����ام  ه��ذه  يف   "
الوطن  هذا  اأبناء  لأننا  والمتنان 
ال���ذي حقق امل��ع��ج��زات يف اأق���ل من 
خ��م�����ش��ني ع����ام����ا، ب���ن���اء الأوط�������ان 
تاريخ  يف  طويلة  رح��ل��ة  والإن�����ش��ان 
تاريخ  يف  ق�����ش��رة  ولكنها  الب�شر 

واإمنا  بالعمل حلا�شرها  الإم��ارات 
ال�شتعداد  كبر يف  ب�شكل  ان�شغلت 
بدل  اإليه  ذهبت  ال��ذي  للم�شتقبل 
من انتظاره، فنالت اإعجاب العامل 
بف�شل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل"و�شاحب  "حفظه  ال����دول����ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 

القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  الأم����ث����ل 
القت�شادية احليوية".

اأمينة الطاير: احتاد االإمارات النموذج 
االأمثل للتكاتف والتعاون والوحدة 

•• دبي- وام:

الن�شائية  النه�شة  جمعية  رئي�شة  الطاير  حميد  بنت  اأمينة  ال�شيخة  قالت 
يف دبي رئي�شة جمل�س الإدارة اإن الحتفال بذكرى الثاين من دي�شمرب هو 
املوؤ�ش�شني  الآب��اء  عرفان وتقدير من �شعب الإم��ارات العريق جلهود واإرادة 

لدولتنا الغالية يف قيام احتاد العزة وال�شموخ والتحدي.
الثاين من  يبقى   -  49 ال�  الوطني  باليوم  لها مبنا�شبة  كلمة  - يف  وقالت 
دي�شمرب تاريخ مياد حمفور يف الأعماق �شجل الزمن فيه ق�شة حب عنوانها 
حب وولء وانتماء لوطن العزة والكرامة واأ�شحى الحتاد النموذج الأمثل 
والجتماعية  ال�شيا�شية  والقيم  وال��وح��دة  وال��ت��ع��اون  والتعا�شد  للتكاتف 
لزالت  وامل�شرة  عاماً   49 اأن  م�شيفة   .. الرفيعة  والإن�شانية  والوطنية 

و�شتبقى املرجعية العاملية للتاحم الوطني والتاآزر الأقوى عرب الأزمنة.
ورفعت ال�شيخة اأمينة الطاير اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د  ال��وزراء حاكم دبي 
واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام الإم��ارات واإىل �شعب 
نحتفل  ونحن  واأ���ش��اف��ت   .49 ل���  الوطني  ال��ي��وم  ال��ويف مبنا�شبة  الإم����ارات 
الإماراتية حيث  الأ�شرة  نتوقف يف حمطة  اأن  الحت��اد لبد  بذكرى غر�س 
امل��راأة والأ�شرة والطفولة الإماراتية كافة حقوقها حتت مظلة احتاد  نالت 
"اأم  ونهنئ  ونفخر  الأ���ش��ري��ة  الإجن����ازات  عند  ونتوقف  والتحدي  ال�شموخ 
الإمارات" �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
رئي�شة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية التي وفرت للمراأة الإماراتية جميع مقومات النطاق والتطوير 
وفق تخطيط علمي مدرو�س ودعمت و�شاندت ومكنت املراأة يف كل املجالت.

خولة ال�شويدي : الثاين من دي�شمرب يوم م�شرق بزغ فيه جنم دولة وحدوية فتية
•• اأبوظبي-وام:

اأحمد خليفة ال�شويدي حرم �شمو ال�شيخ  هناأت �شمو ال�شيخة خولة بنت 
ال�شمو  �شاحب   .. الوطني  الأم���ن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون 
اهلل" و�شاحب  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  "رعاه اهلل"  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات و�شعبها مبنا�شبة اليوم الوطني 
الوحدة  اأح���ام  " كانت   : ل��ه  ق��ال �شموها يف كلمة  و  التا�شع والأرب��ع��ني. 
تراود فكر القائد املوؤ�ش�س لدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه منذ اأمد بعيد ومب�شعاه احلميد وجهده 
الإمارات" وبالنوايا  " حكام  اإخوانه  وبعد نظره مع كوكبة من  ال��دوؤوب 
ال�شادقة واملقا�شد اخلرة النبيلة وترجمة لذلك احللم اجلميل وباأفكار 
حاملة للروؤية الثاقبة ال�شديدة وبجهود جماعية مو�شولة وجادة ودرا�شة 
معمقة رفع علم دولة الإمارات العربية املتحدة خفاقا يف ق�شر ال�شيافة 
يوما م�شهورا  1971م فكان  �شنة  دي�شمرب  الثاين من  دب��ي يف  اإم��ارة  يف 
عزيزا م�شرقا حبيبا اإىل النفو�س وبزغ جنم دولة فتية يف �شيغة وحدوية 
لتبداأ اأعمال البناء والتنمية ال�شاملة و ر�شم مكانتها يف املحافل الدولية 
و توثيق عاقاتها مع الدول العربية ال�شقيقة وال�شديقة بفعل احلكمة 

والروية يف النظرة اإىل التغرات يف العامل.
الكرمي  ال�شكن  فتوفر  البناء  م�شرة  وتوا�شلت   "  : �شموها  اأ���ش��اف��ت  و 
ومراكز  واجل��ام��ع��ات  والكليات  امل��دار���س  يف  التعليم  وخ��دم��ات  للمواطن 
والرعاية  خمتلفة  دول  لدى  الدرا�شية  البعثات  وبرامج  العلمي  البحث 
وا�شتقطاب  الباد  ال�شحية يف م�شت�شفيات موؤهلة ومراكز �شحية عمت 

الكفاءات العلمية والهند�شية والأكادميية والفنية لتعزيز التعليم يف كل 
اإىل جانب  مراحله وحتديث النظم الإداري��ة والأخ��ذ بالتقنيات الرقمية 
تعزيز دور املراأة يف البناء والتنمية الأ�شرية بجهود �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لاأمومة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية و�شول اىل اطاق " 

يوم املراأة الإماراتية " .
و اأ�شارت �شموها اىل اأهم منجزات الدولة و منها تطوير م�شادر الطاقة 
بجي�س  ومنجزاته  ومقدراته  الوطن  وحماية  التقنيات  باأحدث  النظيفة 
والوطن  امل��واط��ن  اأم���ن  على  ت�شهر  اأم���ن  واأج��ه��زة  متمكن  ق��وي  ع�شري 
قد  و  وال�شتقرار  والأم��ان  الأم��ن  بنعمة  الدولة  لهذه  م�شهودا  اأ�شبح  اإذ 
امل�شرة  فاأكملوا  بعده  من  درب��ه  على  �شاروا  من  املوؤ�ش�س  بروؤية  ا�شت�شاء 
اخلرة فكرا وعما واقتداء فتعززت الإجنازات املتواترة يف �شتى احلقول 
وتوجت الإمارات تطلعاتها العلمية يف �شرب غور الف�شاء باإطاق م�شبار 

املريخ. كوكب  ل�شتك�شاف  الأمل 2020 
الدولة  �شارعت  الإن�شانية  املبادرات  و  العاقات  اأنه يف نطاق  اإىل  ونوهت 
عن طريق موؤ�ش�شاتها الإن�شانية اإىل اإغاثة املنكوبني بالزلزل والفي�شانات 
والهجرة الق�شرية فقدمت لهم املاذ و امللب�س والدواء والغذاء انطاقا 
من م�شاعر اإن�شانية اأخوية كما اأر�شت قيم الت�شامح واأكدت نبذ العنف بكل 

اأ�شكاله والتع�شب من خال اللون اأو العرق اأو الدين اأو املذهب.
اهلل  " رح��م   : ال�شويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  قالت  و 
تعاىل من جعل �شعادة �شعبه رمزا يوؤثر ومن �شعى فخطط وتابع ونفذ 
واأجنز وغدا مثا يقتدى به يف حكمته ور�شانته ورجاحة عقله ورحمة 
اهلل على الذين رافقوه يف م�شرة الحتاد والبناء ومتع قادتنا بال�شحة يف 
طاعة اهلل و حفظ بادنا و حتقيق ال�شعادة وال�شحة و التقدم و الزدهار 

ل�شعبها.

فاهم القا�شمي : 49 عاما من عمر االحتاد 
�شكلت جتربة ا�شتثنائية يف تاريخ نه�شة الدول

•• ال�سارقة-وام:

احلكومية  العاقات  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  ال�شيخ  هناأ 
اآل نهيان رئي�س الدولة  يف ال�شارقة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

ال�49  الوطني  اهلل" باليوم  "حفظه 
اأ�شحاب  واإخ���وان���ه  الإم�����ارات  ل��دول��ة 

ال�شمو حكام الإمارات.
و ق����ال ال�����ش��ي��خ ف���اه���م ال��ق��ا���ش��م��ي يف 
" ننظر  ك��ل��م��ة ل���ه ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة : 
م�شت  ال���ت���ي   49 ال�����  الأع��������وام  اإىل 
التي  القيم  و  ال��ت��ج��ارب  لن�شتخل�س 
تاريخ  يف  ا�شتثنائية  جت��رب��ة  �شكلت 
اإذ جندد  نه�شة البلدان حول العامل 
والتعاون  الحت������اد  ب�����روح  الل����ت����زام 
ونوؤكد اأن ما حتقق كان نتيجة اإميان 
بهذه القيم ودورها يف البناء والتنمية 

الإماراتي  املجتمع  يف  تر�شخت  التي 
مع  عاقاتنا  يف  وجت�شدت  واخلا�شة  العامة  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  ومتثلت 

املجتمع الدويل".
واأ�شاف اأن ما اأجنزته الإمارات خال م�شرتها مل يكن نتاج جهد منفرد و 
اإمنا كان نتاج �شيا�شة واعية وحكيمة ج�شدت معاين العمل امل�شرك وتبادل 
على  ون�شطاً  كبراً  الواقع حراكاً  اأر���س  واأثمرت على  التجارب واخل��ربات 

امل�شتويات كافة".

خليفة بن حممد : اليوم الوطني حمطة 
م�شيئة لدولتنا و مفخرة الأبنائها

•• اأبوظبي -وام:

اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ال�شيخ خليفة  اأك���د 
جمعية واجب التطوعية اأن اليوم الوطني للدولة ذكرى غالية على قلوبنا 

جميعا.
مبنا�شبة  له  كلمة  يف  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة  ال�شيخ  ق��ال  و 
هو  ع��ام،  كل  دي�شمرب  من  الثاين  اإن   " ال�49:  الوطني  باليوم  الحتفال 
م�شيئة  حمطًة  فكانت  الإم���ارات  �شم�س  فيها  �شطعت  م�شهود  تاحم  يوم 
ومفخرة لأبنائها الذين يوا�شلون جتديد العهد و الولء للقيادة الر�شيدة، 
على  متقدمة  دولة  الوطن  التي جعلت من  املباركة  الحتادية  وم�شرتها 

ال�شعيد العاملي".
اليوم  ب���ه���ذا  اع����ت����زازه  ع���ن  اأع������رب  و 
املجيد الذي ق�ّدم للعامل املثل الأعلى 
يف وح����دة وت���راب���ط اأب���ن���اء الإم������ارات، 
واع���ت���زازه���م مب���ا اأ���ش�����ش��ه امل��غ��ف��ور له 
اآل نهيان  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
"طيب اهلل ثراه"، من م�شرة اخلر 
الإرادة  تعك�س  ���ش��ورة  يف  وال��ع��ط��اء، 
بناء  الفريدة يف  والعزمية والتجربة 
يحتذى  م��ث��اًل  تعترب  ع�شرية  دول���ة 

نالت احرام وتقدير دول العامل.
البهيج  ال���ي���وم  ه���ذا  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  و 
تاأ�شي�س  ذك����رى  الأذه������ان  اإىل  ي��ع��ي��د 

على  عزمهم  املوؤ�ش�شني،و�شدق  الآب��اء  اإرادة  توّحدت  عندما  الحت��اد،  روح 
اأ�شيلة  اإن�شانية وتقاليد  اإن�شاء دولة فتية ذات هوية وطنية وقيم واأعراف 
ل تدخر جهداَ يف �شبيل اإ�شعاد ال�شعب الإماراتي، واحلفاظ على مكت�شباته 

ومقدراته.
واأ�شاف، اأن هذه املنا�شبة ال�شنوية، يوم نداء واعتزاز حافل حل�شد الطاقات 
واجلهود والإمكانات للم�شي قدماً يف متكني اأبناء الإمارات ودفع طاقاتهم 
للعمل  تّواقة  للبنيان،  �شاخمة  للمعرفة،  نهمة  بعقول  اأحامهم  وحتقيق 

وا�شتدامة النجاح و�شناعة امل�شتقبل بثقة وتفاوؤل وثبات.
و رفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات، بهذه املنا�شبة اخلالدة اإىل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل  ال��وزراء حاكم دبي 
واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

اأ�شحاب ال�شمو حّكام الإمارات و�شعبها الويف.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ق����ال م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ال���رك���ن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد 
القوات امل�شلحة حتتفل دولة الإمارات 
على  عزيزة  وطنية  مبنا�شبة  ال��ي��وم، 
اأبناء الوطن وهي اليوم الوطني  كل 
التا�شع والأربعني، وهي املنا�شبة التي 
مبلحمة  دائماً  الحتفال  فيها  يكون 
وطنية رائدة عنوانها العمل والإجناز 
بداأت  امل�شتحيل،  وحت��دي  وال��ط��م��وح 
م��ن��ذ ال���ث���اين م���ن دي�����ش��م��رب م���ن عام 
ال�شنوات  خال  وتر�شخت   ،1971
الإمارات  معها  وا�شتطاعت  املا�شية، 
اأن تعزز مكانتها بني الأمم وال�شعوب 
املتقدمة. واأ�شاف معاليه - يف كلمة 
وج��ه��ه��ا ع��رب جم��ل��ة » درع ال��وط��ن » 
 -  49 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
اليوم بكل فخر  اإننا ن�شتذكر يف هذا 
املوؤ�ش�شني،  الآب��اء  ت�شحيات  واع��ت��زاز 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  راأ�شهم  وعلى 
اآل ن��ه��ي��ان - ط��ي��ب اهلل  ب��ن ���ش��ل��ط��ان 
ثراه – واإخوانه من حكام الإمارات، 
ال��ذي��ن حت��م��ل��وا ع���بء ال��ت��اأ���ش��ي�����س يف 
مرحلة �شعبة ومل يبخلوا بجهدهم 
واأي�����ام ع��م��ره��م م��ن اأج����ل ب��ن��اء دولة 
الحت����اد ال��ف��ت��ي��ة، ال��ت��ي وح���دت اأبناء 
ب��رب��اط م��ق��د���س، هو  ال��غ��ايل،  وطننا 
والولء  احلبيبة،  لإماراتنا  النتماء 
توا�شل  ال���ت���ي  ال��ر���ش��ي��دة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 

هذا  رفعة  اأج��ل  نهار من  ليل  العمل 
لأبنائه.  ال���رخ���اء  وحت��ق��ي��ق  ال���وط���ن، 
واأو���ش��ح اأن اح��ت��ف��ال دول���ة الإم����ارات 
الحتاد  دول��ة  لقيام  ال�49  بالذكرى 
يوؤكد  الحت�������اد«،  »روح  ���ش��ع��ار  حت���ت 
ال��روح الوطنية يف  اأنها ت�شتلهم هذه 
بالعطاء  احلافلة  م�شرتها  موا�شلة 
ال��روح التي  والتميز والإجن���از، ه��ذه 
واحلما�س  ال��ق��وة  م��ن  باملزيد  مت��دن��ا 
ال�شر  ال�شتمرار يف  والإ���ش��رار على 
من  مزيد  اإىل  وتدفعنا  الأم���ام،  اإىل 
والنتماء  ال���وح���دة  ب��ق��ي��م  الإمي������ان 
والولء والت�شحية من اإجاء اإعاء 
�شاأن دولة الإمارات وتر�شيخ مكانتها 
واأ�شار  املتقدمة.  ال��دول  على خارطة 
ك��ل عام  ي��اأت��ي  الوطني  ال��ي��وم  اأن  اإىل 
من  م��زي��داً  الإم�����ارات  ف��ي��ه  وت�شيف 

التنموية  م�شرتها  اإىل  الإجن����ازات 
الرائدة، وياأتي اليوم الوطني التا�شع 
والأربعني هذا العام، ليماأ قلب كل 
والثقة  حتقق،  مبا  بالفخر  اإم��ارات��ي 
اأجنزته  ف��م��ا  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  امل��ط��ل��ق��ة 
الإم�������ارات ه���ذا ال���ع���ام م���ن جناحات 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ���ش��ي��ظ��ل م�������ش���در فخر 
واع���ت���زاز لأب���ن���اء ال��وط��ن ج��ي��ًا بعد 
ج��ي��ل، ففي ه��ذا ال��ع��ام ال���ذي ظهرت 
فيه جائحة كورونا امل�شتجد«كوفيد-

19«، وا�شطرت معها دول العامل اإىل 
اإيقاف واإرجاء م�شروعاتها وخططها، 
التحدي،  �شعار  الإم��ارات رفعت  لكن 
هذه  اإدارة  يف  جناحها  يف  فقط  لي�س 
حملياً  تداعياتها  واحتواء  اجلائحة 
موا�شلة  والأه������م،   ، واإمن����ا  ودول���ي���اً، 
العامل  لي�شهد  الإجن������ازات،  م�����ش��رة 
اأياديها  واأن  الم�����ارات  مب��وق��ف  ك��ل��ه 
ال��ب��ي�����ش��اء ت�����ش��ل ل��ل��ع��امل ب��ك��ل عطف 
النظر  دون  وت�����ش��ام��ح  وخ����ر  وح����ب 
اأو  اجلن�س  اأو  ال��ع��رق  اأو  الأ���ش��ل  اإىل 

الدين.
الوطني  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  اأن  واأك���د 
ال��ع��ام ميثل  ه��ذا  والأرب���ع���ني  التا�شع 
اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة، ح��ي��ث ي���اأت���ي يف عام 
تتهياأ  ال���ذي  للخم�شني  ال���ش��ت��ع��داد 
بيوبيلها  ل��اح��ت��ف��ال  الإم������ارات  ف��ي��ه 
 ،2021 امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  يف  ال��ذه��ب��ي 
وت�شتعد خاله اأي�شاً لانطاق اإىل 
مرحلة جديدة يف م�شرتها التنموية 

اأمر  وه���ذا  املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�شني 
يدعو للتفاوؤل والثقة يف اأن الإمارات 
مت�����ش��ي ب��خ��ط��ى واث��ق��ة ن��ح��و تقوية 
والج��ت��م��اع��ي��ة يف  ال��وط��ن��ي��ة  حلمتها 
ال��وح��دوي��ة وتعزيز  اإط����ار جت��رب��ت��ه��ا 
القليمية  ال��������دول  ب����ني  م��ك��ان��ت��ه��ا 
اإنني   « اأج��م��ع. وق���ال :  ال��ع��امل  ودول 
الغالية،  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف 
القوات  وبا�شم �شباط  با�شمي  اأتقدم 
التهاين  باأ�شدق  واأف��راده��ا  امل�شلحة 
والتربيكات اإىل مقام �شيدي �شاحب 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  واإىل 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
و�شيدي   ، اهلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�شلحة  القائد الأعلى للقوات  نائب 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  واإخ��وان��ه��م   ،
ح��ك��ام الإم�������ارات، م��ع��اه��دي��ن��ه��م على 
قواتنا  تطوير  على  العمل  موا�شلة 
امل�شلحة والرتقاء بقدراتها القتالية، 
لكي تظل درع الوطن وح�شنه املنيع 
وا�شتقرارها  اأم��ن��ن��ا  ي��ح��ف��ظ  ال�����ذي 
ويحافظ على مكت�شباتنا احل�شارية 
وامل�شتقبل..  احلا�شر  يف  والتنموية 
حفظ اهلل وطننا الغايل ، واأدام عليه 

نعمة الأمن والرخاء والزدهار«.

•• دبي-وام:

ب���ن���ت خلفان  ع���ه���ود  م���ع���ايل  اأك�������دت 
للتطوير  دول�������ة  وزي��������رة  ال�����روم�����ي 
احلكومي وامل�شتقبل اأن اليوم الوطني 
الإم���ارات، يحمل قيمة  ال�49 لدولة 
للخم�شني،  ال�شتعداد  عام  يف  مميزة 
ان��ط��اق جديدة  نقطة  ال���ذي مي��ث��ل 
املوؤ�ش�شني  الآب����اء  ت���راث  اإىل  ت�شتند 
وغ����ر�����س الحت��������اد، وت��ن��ط��ل��ق ب�����روؤى 
القيادة لاإعداد خلم�شة عقود مقبلة 
م���ن م�����ش��رة ت��ط��ور دول����ة الإم������ارات 

وتقدمها وريادتها.
���� يف ت�شريح  وق��ال��ت ع��ه��ود ال��روم��ي 
اإن   ��  49 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 
تر�شيخ  توا�شل  الإم��ارات  دولة  قيادة 
اأر����ش���ى دعائمها  ال��ت��ي  ق��ي��م الحت�����اد 
الآب����اء امل��وؤ���ش�����ش��ون، واأو���ش��ل��ت الدولة 
اإىل مراكز  اأق��ل من خم�شني عاماً  يف 
املجالت  خمتلف  يف  ع��امل��ي��اً  متقدمة 
عليها  وتبني  احل��ي��وي��ة،  والقطاعات 
التطويرية يف عام  توجهاتها وروؤاه��ا 
ال�شتعداد للخم�شني لتكون الإمارات 
وجاهزية  ا�شتعداداً  ال��دول  اأك��رث  من 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، ل��ت�����ش��ل ب��ح��ل��ول ذكرى 
الأول  امل���رك���ز  اإىل  الأوىل  م��ئ��وي��ت��ه��ا 

عاملياً.
وت���وج���ه���ت م���ع���ايل ع���ه���ود ال���روم���ي 
الوطنية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  الغالية 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  واأخيه  اهلل«،  »حفظه  الدولة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع����اه 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اهلل«، 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  واأ����ش���ح���اب 
الأعلى حكام الإم��ارات، واإىل جمتمع 
اأمنياتها  الإم���ارات، معربة عن  دول��ة 
باأن يعيد اهلل هذه املنا�شبة يف ذكراها 
اخلم�شني، ودول��ة الإم��ارات وقيادتها 
جديدة  خطوات  يخطون  وجمتمعها 

مل�شتقبل اأف�شل.

•• دبي-وام:

يو�شف  ب���ن���ت  �����ش����ارة  م���ع���ايل  اأك�������دت 
للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���رة  الأم����ري 
املتقدمة، اأن الحتفاء باليوم الوطني 
ل����دول����ة الإم�����������ارات ي���ع���رب ع����ن قيم 
التي قامت عليها  التاحم والحت��اد 
على  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  نه�شتها  ب��اين  ي��د 
ن��ه��ي��ان »طيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
اهلل ثراه«، الذي متكن بروؤيته وروؤية 
الآباء املوؤ�ش�شني بعيدة املدى من بناء 
اأ�شبحت يف وقت ق�شر حمط  دول��ة 

اإعجاب واهتمام �شعوب العامل.
وتوجهت �شارة الأمري بهذه املنا�شبة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  بالتهنئة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  واأخيه  اهلل«،  »حفظه  الدولة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع����اه 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اهلل«، 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  واأ����ش���ح���اب 
الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم������ارات، م��وؤك��دة اأن 
دول�������ة الإم������������ارات يف ظ����ل روؤي���ت���ه���م 
التنمية  م�����ش��رة  ت��وا���ش��ل  ال�����ش��دي��دة 
الأوىل  املراكز  اإىل  والتطوير و�شوًل 

باليوم  الح��ت��ف��ال  اإن  وق��ال��ت  ع��امل��ي��ا. 
الوطني، هو احتفاء بالإجنازات التي 
م�شرة  يف  الإم������ارات  دول����ة  حققتها 
حافلة بالنجاحات والعطاءات خلدمة 
موا�شلة  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��د  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
يف  م�شتقبلنا  ل�����ش��ن��اع��ة  ال���ش��ت��ع��داد 
لتكون  امل���ق���ب���ل���ة،  ع����ام����اً  اخل���م�������ش���ني 

الإمارات يف �شدارة دولة العامل.
وه��ن��اأت معايل ���ش��ارة الأم���ري �شعب 
الوطني،  ب���ال���ي���وم  الإم���������ارات  دول�����ة 
موؤكدة اأن هذه املنا�شبة الوطنية التي 
اأفراد  نفو�س  يف  املعاين  اأ�شمى  حتمل 
امل��ج��ت��م��ع، ه���ي دع����وة ل��ا���ش��ت��م��رار يف 
العمل وبذل اجلهود ملوا�شلة م�شرة 
الإماراتي  النموذج  الإجن��ازات ولبناء 

امللهم يف �شناعة امل�شتقبل.

•• اأبوظبي-وام:

�شعيد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  م���ع���ايل  ت���ق���دم 
العدل  وزي�������ر  ال����ظ����اه����ري  ال�����ب�����ادي 
ب��اأ���ش��دق ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اإىل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل«و�شاحب  »حفظه 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
و�شاحب  اهلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة ،اإىل اإخوانهم 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب 
الأعلى لاحتاد حكام الإمارات، واإىل 
�شمو اأولياء العهود، واإىل �شعب دولة 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  الإم������ارات 

التا�شع والأربعني للدولة.
بهذه  ك��ل��م��ة  يف  م���ع���ال���ي���ه  واأ������ش�����اف 
باليوم  الح���ت���ف���ال  اإن  امل���ن���ا����ش���ب���ة.. 
ال��وط��ن��ي ل��ه��ذا ال���ع���ام ي���اأت���ي جملا 
اأ�شعب  دول��ت��ن��ا  جت����اوز  يف  ب��ال��ن��ج��اح 

املحن والتحديات والتي كان داعمها 
اهلل  حفظهم  قادتنا  قدمه  ما  الأول 
واملقيمني  للمواطنني  ال��احم��دود 
اأب���ل���غ الأث�����ر يف �شمود  مم���ا ك���ان ل���ه 
وطننا وتوايل الجنازات والنجاحات 
ي��رف��ع مكانة  امل��ج��الت، مب��ا  يف �شتي 
و�شمعة دولتنا يف عنان ال�شماء لتكون 
باإذن اهلل تعاىل بني اأف�شل الدول يف 
ال��ع��امل وم��ث��ال ي��ح��ت��ذى ب��ه يف كافة 
والتفوق  التنمية  يف  احلياة  جمالت 
الت�شامح  ويف  وال����ري����ادة  والب���ت���ك���ار 

والتعاي�س وقبول الخر.
حققته  م���ا  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
اإجنازاً  املقايي�س  وب��ك��ل  يعد  ال��دول��ة 
 - فيه  الف�شل  يعود  كبراً،  ح�شارياً 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ل��روؤي��ة   - اهلل  بعد 
ن��ه��ي��ان »طيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
ب��روؤي��ة ثاقبة  اهلل ث���راه« ال��ذي متيز 
ا�شتطاع  عندما  ر�شيد،  حكيم  وعقل 
الحتاد  موؤ�ش�شي  اإخ���وان���ه  مب��ع��اون��ة 
حكام الإمارات اأن يقيموا دولة قوية 
وخ���ارج���ي���اً، موؤكدا  داخ��ل��ي��اَ  الأرك�����ان 
اأوائ����ل  م���ن  ك��ان��ت  ال���ع���دل  وزارة  اأن 
ال������وزارات ال��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت م��ع بداية 
ان�����ش��اء ال���دول���ة، وك���ان اله��ت��م��ام ول 
يزال قائماً من قيادتنا الر�شيدة على 
تر�شيخ العدالة وا�شتقالية الق�شاء 
وه���و م���ا م��ك��ن ال��ق�����ش��اء م���ن تقدمي 
العدالة  حتقيق  يف  الأم��ث��ل  النموذج 
لكل ف��رد على اأر����س دول��ة الإم���ارات 
ال��ن��ظ��ر عن  امل��ت��ح��دة بغ�س  ال��ع��رب��ي��ة 
وتقدمي  دينه،  اأو  عن�شره  اأو  جن�شه 
اخل��دم��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ع��ددة وفق 

اأف�شل املمار�شات العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

ال��دك��ت��ور �شلطان بن  رف��ع م��ع��ايل 
ال�شناعة  وزي�����ر  اجل���اب���ر  اأح���م���د 
اأ�شمى  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اآي�����ات ال��ت��ه��ن��ئ��ة وال��ت��ربي��ك��ات اإىل 
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  م���ق���ام 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
»رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة ، واأ�شحاب ال�شمو 
لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
اأولياء  �شمو  واإىل  الإم��ارات،  حكام 
واإىل  ون�������واب احل����ك����ام،  ال���ع���ه���ود، 
ح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب دول����ة الإم������ارات 
وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر����ش���ه���ا وذل����ك 
التا�شع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
معاليه  وق��ال  للدولة.  والأرب��ع��ني 

يف  يعي�س  العظيم  ال��ي��وم  ه���ذا  اأن 
على نهج وم�شرة  �شاهداً  نفو�شنا 
ال���ع���ط���اء احل���اف���ل���ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ث��راه«، واإخ��وان��ه الآباء  »طيب اهلل 
الركائز  اأر���ش��وا  الذين  املوؤ�ش�شني، 
الطريق  م���ه���دت  ال���ت���ي  ال�����ش��ل��ب��ة 
لتنعم الإمارات بالزدهار والتقدم 

والرفعة.
ال���ث���اين من  اإن  واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه 
ن�شتذكر  منا�شبة  ميثل  دي�شمرب 

النجاح  ق�������ش�������س  خ���ال���ه���ا  م�����ن 
املتميزة التي حتققها الدولة عاماً 
يف  ا�شتطاعت  وك��ي��ف  الآخ����ر،  ت��ل��و 
تر�شخ  اأن  الزمن  من  عقود  ب�شع 
العامل  ع��ل��ى خ��ري��ط��ة  ح�����ش��وره��ا 
خ�شم  يف  م�شيئة  اإيجابية  واح���ًة 
العامل،  ي�شهدها  التي  التحديات 
تدير  كيف  ي��وم،  بعد  يوماً  وتثبت 
بحكمة  ال����وط����ن  دف������ة  ق���ي���ادت���ن���ا 
نعرب  وكيف  امل�شتقبل،  نحو  وثقة 
اأن  ���ش��ب��ي��ل  ال��ت��ح��دي��ات يف  ج��م��ي��ع 
بثمرة هذه  القادمة  اأجيالنا  تنعم 

اجلهود ومب�شتقبل مزدهر.
الحتاد  م�شرة  اأن  معاليه  واأك���د 
و�شعت دول��ة الإم���ارات يف م�شاف 
الدول الأكرث تقدماً وتاأثراً على 
عدة،  ال��ع��امل يف قطاعات  خ��ارط��ة 
وت���ل���ك ق�����ش��ة جن����اح ك���ب���رة يحق 
باملراكز  منوهاً  بها،  نفخر  اأن  لنا 
الدولة  ت��ب��واأت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة 
املا�شية، واخلطط  الأع��وام  خال 
ال��ت��ي تنفذها  ال���رائ���دة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
والتي  الإم��������ارات،  دول����ة  ح��ك��وم��ة 

وطنية  نه�شة  حتقيق  يف  اأ�شهمت 
امل�شتويات،  ك���اف���ة  ع���ل���ى  ���ش��ام��ل��ة 
حيث �شجلت الدولة تقدماً كبراً 
العاملية  التناف�شية  تقرير  �شمن 
الرئي�شة  املحاور  من  حمورين  يف 
الأداء  حم������ور  وه����م����ا  الأرب������ع������ة، 
الق���ت�������ش���ادي ال�����ذي ���ش��ج��ل��ت فيه 
املركز الرابع عاملياً، وحمور البنية 
التحتية الذي تقدمت فيه خم�شة 

مراكز.
واأ�شار معاليه اإىل اأن دولة الإمارات، 
امل�شتقبلية  ال���ن���ظ���رة  وب���ف�������ش���ل 
الر�شيدة،  لقيادتها  ال�شت�شرافية 
التعايف  ملرحلة  بالتح�شر  ب���داأت 
خال  م���ن  كوفيد19-  ب��ع��د  مل���ا 
للنمو  امل��ائ��م��ة  ال���ظ���روف  تهيئة 
القطاعات  خمتلف  يف  والزده����ار 
والتطورات  امل��ت��غ��رات  وم��واك��ب��ة 
اجلديدة  الفر�س  على  والركيز 

التي �شتن�شاأ م�شتقبًا.
ال�شناعة  وزارة  اأن  معاليه  واأك���د 
تعمل  امل���ت���ق���دم���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املعنية،  الأط������راف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

الت�شريعية  البنية  حت��دي��ث  ع��ل��ى 
بهدف  ل���ل���ق���ط���اع  وال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة 
والإنتاج،  الت�شنيع  اأن�شطة  دع��م 
ال�شتثمارات،  ا�شتقطاب  وت�شجيع 
ال�شناعات  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  وت���ع���زي���ز 
ال��وط��ن��ي��ة وم��واءم��ت��ه��ا م���ع اأرق���ى 
املجتمع  ومتكني  العاملية،  املعاير 
لانطاق  امل���ح���ل���ي  ال�������ش���ن���اع���ي 
ال��ع��امل��ي��ة مبا  ن��ح��و الأ����ش���واق  بثقة 
الوطني،  القت�شاد  منو  يف  ي�شهم 
امل�شافة،  املحلية  القيمة  وتعزيز 
دولة  مكانة  تر�شيخ  يف  وامل�شاهمة 
لتقنيات  ع��امل��ي��اً  م��رك��زاً  الإم�����ارات 
الثورة ال�شناعية الرابعة، والذكاء 

ال�شطناعي.
واخ����ت����ت����م م���ع���ال���ي���ه ب�����ال�����ق�����ول.. » 
يف  ال�شتمرار  على  القيادة  نعاهد 
الحتاد  مكت�شبات  على  احل��ف��اظ 
وم�شاعفة  تعزيزها،  على  والعمل 
اجلهود �شعياً لتحقيق الطموحات 
غد  �شمان  يف  وامل�شاهمة  الكبرة 
اأف�شل لأجيالنا القادمة، ولبادنا 

الرائدة«.

•• اأبوظبي-وام:

اأن  الوطني الحت��ادي  املجل�س  اأك��د معايل �شقر غبا�س رئي�س 
يومها  يف  الإم����ارات،  لدولة  اكتملت  وق��د  ياأتي  الوطني  اليوم 
ب��الإجن��ازات يف خمتلف املجالت على  ، م�شرة حافلة   49 ال��� 
امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، م�����ش��رة ب����داأت بقيام 
القيادة  ظ��ل  يف  وا�شتمرت  املوؤ�ش�شني،  الآب���اء  ي��د  على  الحت���اد 
الر�شيدة التي حملت الراية من بعدهم. واأ�شاف معاليه - يف 
كلمة وجهها عرب جملة »درع الوطن« مبنا�شبة اليوم الوطني 
ال� 49 - :« يف هذه املنا�شبة الغالية علي قلوبنا، جندد العهد 

ال��وط��ن��ي الحت����ادي، وممثلو  اأع�����ش��اء املجل�س  ن��ح��ن،  وال��وع��د 
ع��ل��ى قلب  ن��ظ��ل جميعا  اأن  ع��ل��ى  ف��ئ��ات��ه،  ب��ك��ل  الإم�����ارات  �شعب 
ولقيادة  ويعطي،  اأعطى  لوطن  واإخا�شا  حمبة  واح��د  رج��ل 
الذي يقف خلف  الوطن، وللمواطن  �شخرت كل حياتها لهذا 
قيادته مرتبطا بها برباط متني من املحبة والإخا�س، كما 
نرفع، يف هذه الأيام الغالية علينا جميعا، اأ�شمى اآيات التهنئة 
والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  نهيان ويل عهد 
واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات«.

اأ�ش�شوا  الذين  الآب��اء  اإذا كان  اأن��ه   »: واأك��د معايل �شقر غبا�س 
لهذا الحتاد، ويف مقدمتهم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«، قد اأدركوا وتيقنوا اأن قوة الحتاد 
التحديات  ق��ادرة على مواجهة  دولة  لبناء  الأول  الأ�شا�س  هي 
فاإن  ل�شعبها،  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  اأ���ش��ب��اب  ك��ل  ت��وف��ر  وت�شتطيع 
املتوا�شل  بحر�شها  اليقني  هذا  اأك��دت  اليوم  الر�شيدة  قيادتنا 
على حتقيق النجاح تلو النجاح يف كل جمال يت�شع فيه الوطن، 
وينعم فيه املواطن، يف ظل منظومة من العمل اجلاد والواعي 

يكون  م��ا  كاأف�شل  ال��وط��ن  م��ق��درات  ك��ل  لإ�شتثمار  واملخل�س 
ال�شتثمار، حتى تظل دولتنا احلبيبة ح�شنا للمواطن يف خره 
و�شلطاتها،  موؤ�ش�شاتها  ك��ل  وتظل  ورفاهيته،  واآم��ان��ه  واأم��ن��ه 
تعمل يف  ت�شريعية،  ك�شلطة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ومنها 
�شاخما،  البناء  ليظل  التنفيذية  ال�شلطة  مع  وت��واف��ق  تكامل 
وليظل علم الإمارات عاليا خفاقا اأمام كل الدنيا من اأق�شاها 
اإىل اأق�شاها دليل جناح وبرهان وحدة وتكاتف بني �شعب وقيادة 
يتطلعون دوما مل�شتقبل واعد،اليد يف اليد والقلوب مرابطة 
خلر الوطن واملواطن، واهلل ويل النجاح والتوفيق يف كل اأيام 

واأعياد دولة الإمارات«.

�شقر غبا�س: االإمارات يف يومها الوطني الـ 49 تكمل م�شرية حافلة باالإجنازات

�شلطان اجلابر : م�شرية االحتاد و�شعت االإمارات يف م�شاف الدول االأكرث تقدما وتاأثريا على خارطة العاملوزير العدل : االحتفال باليوم الوطني لهذا العام ياأتي جملال بالنجاح

•• اأبوظبي - وام:

ق��ال م��ع��ايل اأح��م��د ب��ن جمعة ال��زع��اب��ي وزي���ر ���ش��وؤون املجل�س 
والأربعني  التا�شع  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ل��احت��اد  الأع��ل��ى 
للدولة .. » ُي�شّرفني اأن اأرفع اأ�شدق اآيات التهنئة والتربيكات 
ل�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة »حفظه اهلل«و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  »رع��اه اهلل« و�شاحب 
واإىل  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد ُحكام الإمارات، 
و�شمو اأولياء العهود، و�شعب دولة الإمارات.

واأ�شاف معاليه يف كلمة بهذه املنا�شبة .. »حتمل هذه الذكرى 
تاريخية عميقة،  املجيدة يف طّياتها دللت ح�شارية ورمزية 
املغفور  بني  جمعت  التي  ال�شادقة  الإرادات  تاقي  جُت�ّشد  اإذ 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، »طّيب اهلل ثراه«، والآباء 
الحتاد،  دول���ة  تاأ�شي�س  ع��ن  لُتثمر  اهلل،  رحمهم  امل��وؤ���ّش�����ش��ني، 
اأوائل الدول ف�ي  واملُ�شّي بها نحو امل�شتقبل لُت�شبح اليوم من 
العاملية، وحتتل مواقع ُمتقّدمة يف جميع املجالت  التناف�شية 
التحتي�ة،  الُبنى  وج���ودة  والتعليمية  وال�شحية  القت�شادية 

واأكد  ال��ر���ش��ي��دة«.  لقيادتنا  احلكيمة  ال�شيا�شة  بف�شل  وذل��ك 
قلوبنا  على  غاليًة  منا�شبًة  دي�شمرب  م��ن  ال��ث��اين  اأن  معاليه 
جميًعا، ُتنّمي يف نفو�شنا قَيم النتماء الوطني والولء للقيادة، 
الوطن،  اأبناء  بني  والتكاتف  والتاآخي  التاحم  مبادئ  وُتعّزز 
حلماية ُمكت�شباته وتطوير ُمنجزاته وتثبيت خطواته احلثيثة 
تفتح  كما  القطاعات،  جميع  يف  والزده����ار  التقّدم  درب  على 
هذه الذكرى ب�شائرنا على نور الغد املُ�شرق والواعد لدولتنا 

احلبيبة.
وقال » طوال م�شرتها الزاخرة بالنجاحات وتاريخها املُ�شّرف؛ 
اأثبتت دولة الإم��ارات وما تزال جدارتها بال�شدارة الإقليمية 

ا�شتك�شاف  جم��ال  اإىل  طموحاتها  �شقف  ارت��ف��ع  اإذ  وال��دول��ي��ة، 
املوؤ�ّشرات  ال�شطناعي، وموا�شلة منو  الذكاء  وري��ادة  الف�شاء 
العون  ي��د  وم���ّد  �شخائها  ا�شتمرار  م��ع  املُ��ب�����ّش��رة،  القت�شادية 
لل�شعوب املُحتاجة، فدولة الإم��ارات وفية دائًما واأبًدا لنهجها 

الإن�شاين وعملها اخلري«.
قيادتنا  يحفظ  اأن  القدير  العلّي  اهلل  داع��ي��ا  معاليه  واختتم 
ال��ر���ش��ي��دة وُي�����دمي جم���ده���ا، واأن ي��ن��ع��م ع��ل��ى دول��ت��ن��ا باخلر 

والزدهار والأمان وال�شتقرار..
الغايل  لوطننا  وخمل�شني  اأوف��ي��اء  ب��اق��ون،  العهد  على  واإن��ن��ا 

وقيادته.

•• اأبوظبي - وام:

قال معايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع اإن ذكرى 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي مت���ر ع��ل��ي��ن��ا ك���ل عام 
لن�شتذكر معها عزمية واإ�شرار الآباء 
ال�شيخ  له  املغفور  ووال��دن��ا  املوؤ�ش�شني 
ن��ه��ي��ان »طيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
اأر�شى دعائم الدولة  اهلل ث��راه«، الذي 
ف�شار  الحت����اد،  بفكرة  واأي��ق��ن  واآم���ن 
احل��ل��م واق��ع��ا زاه��ي��ا واحت����ادا م�شرقا 

بالنجاحات والإجنازات.
ل��ه بهذه  ال���ب���واردي يف كلمة  واأ���ش��اف 
الحتاد  م�����ش��رة  م�شت   «  : امل��ن��ا���ش��ب��ة 
الر�شيدة  القيادة  وحت��ت  اهلل  مب�شيئة 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
لت�شل  اهلل«  »حفظه  امل�شلحة  للقوات 
اليوم  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
اإىل م�شاف الدول املتقدمة و�شاحبة 
املبادرات امللهمة وال�شباقة يف جمالت 
ال�������ش���ام وخدمة  و���ش��ن��ع  ال��ت�����ش��ام��ح 

الإن�شانية«.
اليوم  اليوم بذكرى  » نحتفل   : وق��ال 
ال��وط��ن��ي وب��ن��ج��اح الإم������ارات يف �شنع 
من�����وذج ي��ح��ت��ذى يف م���واج���ه���ة اأزم����ة 
يف  �شباقة  كانت  حيث  كورونا  جائحة 
امل�شتوى  على  اجلائحة  هذه  مواجهة 
املحلي والإقليمي والدويل الذي متيز 
ا�شتجابتها  و�شرعة  الوطنية  باملرونة 

مر�شخة بذلك مبداأ الإم��ارات الثابت 
يف التكاتف والتعاون والأخوة ومد يد 
الظروف  ويف  جمعاء  للب�شرية  العون 
كافة« . و اأو�شح اأنه لعل مبادرة اأوائل 
ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي  الإمارات 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
بتخ�شي�س  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي  ح��اك��م 
 »2020 الإم�����������ارات  »اأوائ���������ل  ح���ف���ل 
ل��ت��ك��رمي ال��ت��ج��ارب ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة من 
الدفاع  خط  يف  وم��ب��ادرات  �شخ�شيات 
كورونا  ل��ف��رو���س  ل��ل��ت�����ش��دي  الأول 
امل�شتجد »كوفيد19« خر مثال على 
اأعطت  التي  الفئة  لهذه  القيادة  دعم 
الع�شيبة  الأوق�������ات  ه����ذه  يف  ال��ك��ث��ر 

وعر�شت نف�شها ملخاطر حقيقية.
نوؤكد  ال���ي���وم  ه����ذا  اأن�����ه يف  اأ�����ش����اف  و 
ال��رائ��د يف و�شع  دور دول���ة الإم�����ارات 
اخلطط التنموية امل�شتقبلية ال�شاملة 
خ����ال اخل��م�����ش��ني ع��ام��ا ال���ق���ادم���ة يف 
مبادرة ال�شتعداد للخم�شني« لتكثيف 
و  التكامل  وتعزيز  الوطنية  اجل��ه��ود 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق احل��ك��وم��ي وو����ش���ع حماور 
ال�شاملة  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل��ئ��وي��ة  اخل��ط��ة 
ل�����اإم�����ارات خ�����ال اخل��م�����ش��ني عاما 
كل  م��ن  وب��ال��رغ��م  اأن��ن��ا  كما   .. املقبلة 
العامل،  ي��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
نفتخر بدخول الإمارات التاريخ كاأول 
دول����ة ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الوطن 
لت�شتك�شف  م�شبار  اأول  تطلق  العربي 

تفاوؤل  ر���ش��ال��ة  ب��ذل��ك  امل��ري��خ، مطلقة 
م�شتقبل  والأم�����ل يف  ال��ع��رب  مل��اي��ني 
دام  م��ا  الطموح  يتوقف  ول��ن  م�شرق، 
هناك فكر منر لقادة من اأولوياتهم 

التقدم وحتقيق امل�شتحيل.
وقال معاليه :« مبنا�شبة ذكرى اليوم 
جميع  عن  بالنيابة  ي�شرفني  الوطني 
اأتوجه  اأن  ال���دف���اع  وزارة  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
ال�شكر  وخال�س  والم��ت��ن��ان  بالتحية 
و ال���ع���رف���ان جل��ي�����ش��ن��ا الأب���ي�������س خط 
دفاعنا الأول.. كنتم و ما زلتم اأبطالنا 
م�شوؤولية  ع��ات��ق��ك��م  ع��ل��ى  وحت��م��ل��ت��م 
امل��ج��ت��م��ع يف  و���ش��ام��ة  الأرواح  ح��ف��ظ 
ك����ورون����ا، مثمنني  م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة 
وت�شحياتكم  ال��ع��ظ��ي��م��ة  ج���ه���ودك���م 

 .. الأول  ال��دف��اع  خ��ط  �شكرا  النبيلة، 
ال��وط��ن ف��خ��ور ب��ك��م«. واأ����ش���اف : » و 
بعون  ما�شون  ال��دف��اع  وزارة  يف  نحن 
الر�شيدة  قيادتنا  بدعم  ثم  وم��ن  اهلل 
اأرك����ان الحت���اد م��ن خال  يف توطيد 
بها  والو�شول  امل�شلحة  قواتنا  تطوير 
اإىل منظومة وطنية دفاعية متكاملة 
موحدة و�شاملة، ذات كفاءة عملياتية 
دولة  حتمي  قتالية  وج��اه��زي��ة  عالية 
اأحدث  وت�شاهي  ومكت�شباتها  الحتاد 
ما�شون  اأننا  كما  العامل،  يف  اجليو�س 
وتاأهيلهم  الوطنية  ك��وادرن��ا  دع��م  يف 
م�شتوياتهم  ورف�����ع  وع��م��ل��ي��ا  ع��ل��م��ي��ا 
العملياتية،  وك��ف��اءات��ه��م  وق��درات��ه��م 
الع�شكرية  الدفاعية  ال�شناعات  ودعم 

الوطني  الق���ت�������ش���اد  ع���ج���ل���ة  ودف�������ع 
والتنمية ال�شاملة. و اأكد اأن الإمارات 
امل�شتحيل  حتقيق  نحو  قدما  ما�شية 
قدراتنا  اأم�����ام  م�����ش��ت��ح��ي��ل  ���ش��يء  ف���ا 
واإرادتنا وذلك بف�شل الروؤية احلكيمة 
ويف  �شعب  وع��ط��اء  الر�شيدة  لقيادتنا 

خمل�س لقادته ووطنه.
و قال :« يف ذكرى يومنا الوطني ال� 49 
نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة »حفظه اهلل« و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع����اه 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل« 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
وحكام الإم���ارات وندعو اهلل عز وجل 
و�شعبا  ق���ي���ادة  الإم�������ارات  ي��ح��ف��ظ  اأن 
واإزده�����اره�����ا ويحفظ  ع���زه���ا  وي�����دمي 

اأمنها وا�شتقرارها«.

اأحمد جمعة الزعابي : الثاين من دي�شمرب منا�شبة غالية على قلوبنا تنمي يف نفو�شنا قيم االنتماء الوطني والوالء للقيادة

البواردي : يف ذكرى اليوم الوطني ن�شتذكر عزمية و اإ�شرار االآباء املوؤ�ش�شني على قيام االحتاد

�شارة االأمريي: يف اليوم الوطني نحتفي حمد الرميثي: ن�شتذكر يف اليوم الوطني بكل فخر واعتزاز ت�شحيات االآباء املوؤ�ش�شني من اأجل بناء دولة االحتاد
باالإجنازات ونوا�شل م�شرية االإعداد للم�شتقبل

عهود الرومي: اليوم الوطني لالإمارات 
احتفاء بغر�س االآباء وروؤى القيادة للخم�شني
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

الطاير،  حممد  �شعيد  معايل  ق��ال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
ل���ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم�����ي�����اه دب�������ي.. 
اآيات  اأ���ش��م��ى  اأرف����ع  اأن  "ي�شرفني 
�شيدي  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل"و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اإخوانهم  ،اإىل  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
الأع���ل���ى ل��احت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات، 
و�شمو اأولياء العهود ونواب احلكام، 
واملقيمني  الإم���ارات  مواطني  واإىل 

اليوم  اأر�شها الطّيبة مبنا�شبة  على 
ون�شكر  والأربعني،  التا�شع  الوطني 
اأن����ع����م به  اهلل ع����ز وج�����ل ع���ل���ى م����ا 
يف  جهداً  تدخر  ل  قيادة  من  علينا 
�شعادة  الوطن وحتقيق  �شبيل رفعة 
املواطنني واملقيمني، توا�شل م�شرة 
التي  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية 
املوؤ�ش�شون  الآب����اء  ق��واع��ده��ا  و���ش��ع 

اأ�شبحت دولة الإم��ارات واحة  حتى 
والأمان،  والأم��ن  والرخاء  لل�شعادة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ي��ح��ت��ذى  ومن����وذج����اً 
العامل يف ال�شام والت�شامح وقبول 
الآخر، يعي�س اجلميع على اأر�شها يف 
تناغم كامل وان�شجام تام ي�شاركون 
للو�شول  الإجن����������ازات  حت��ق��ي��ق  يف 
بالدولة اإىل املرتبة الأوىل يف جميع 

املجالت".
ال��ط��اي��ر يف  واأ����ش���اف م��ع��ايل �شعيد 
كلمة بهذه املنا�شبة.. " يف هذا اليوم 
لقيادتنا  ال��ولء  املجيد، جندد عهد 
العمل  مبوا�شلة  ونتعهد  الر�شيدة، 
اجلاد واملخل�س ب�شواعد اأبناء وبنات 
مكت�شباتنا  على  لنحافظ  ال��وط��ن، 
الوطنية ون�شارك يف ر�شم م�شتقبل 
اخلم�شني  خ����ال  الإم��������ارات  دول����ة 
يف  دول��ة  اأف�شل  لتكون  املقبلة  عاماً 
العام  م��ئ��وي��ت��ه��ا يف  ب��ح��ل��ول  ال���ع���امل 

."2071

•• اأبوظبي - وام:

الإ�شناد  دائ��رة  رئي�س  الكتبي  قنا�س  را�شد  علي  معايل  قال 
احل��ك��وم��ي اإن ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 49 مي��ث��ل ن��ق��ط��ة حتول 

تاريخية يف م�شرة الدولة.
واأ�شاف معاليه - يف كلمة مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 49 - 
:" يف مثل هذا اليوم من عام 1971 كان العامل على موعد 
مع عهد جديد، متثل يف قيام دولة الحتاد بطموحات كبرة، 
بقيادة  والزده���ار  النمو  من  مف�شلية  مرحلة  معها  وب��داأت 
الآباء املوؤ�ش�شني طيب اهلل ثراهم، الذين نذروا اأنف�شهم لبناء 
الوطن، وعملوا بكل جد واإخا�س لرفعة دولتهم، ورفاهية 
�شعبهم لتتواىل الإجن��ازات، وتر�ّشخ الإم��ارات مكانتها دولة 
ع�����ش��ري��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت�����ش��ام��ح واح�����رام الآخ�����ر، وحتجز 

لنف�شها مكانا مرموقا يف م�شاف الدول الرائدة عاملياً".
تتزامن مع   49 ال���  الوطني  اليوم  احتفالت  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
للخم�شني"،  ال���ش��ت��ع��داد  "عام   2020 ع���ام  ع��ن  الإع����ان 
ليكون بذلك عاماً مف�شلياً بني خم�شة عقود م�شت حققت 

وا�شتطاعت  املجالت،  جميع  يف  نوعية  قفزات  الدولة  فيها 
اأن تكون يف قلب خارطة العامل التناف�شية، وبني النطاق 
يف م�شرة اخلم�شني عاماً القادمة بطموحات ل حدود لها، 
الإمارات  دول��ة  تكون  اأن  اإىل  الر�شيدة  قيادتنا  فيها  تتطلع 
خالها الدولة الأكرث متيزاً والأف�شل يف جودة احلياة على 

م�شتوى العامل.
وقال معاليه :" يف هذه املنا�شبة اخلالدة، اأتقدم باأ�شمى اآيات 
التهنئة والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
اهلل"و�شاحب  "حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب   ، امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات، واإىل �شعب الإم��ارات الويف، 
جمددين العهد اأن نبقى الأوفياء على العهد، وعلى موا�شلة 

العمل من اأجل رفعة الإمارات وريادتها بني الأمم".
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ف��ه��د ���ش��امل ال��ك��ي��وم��ي، وك��ي��ل دائرة 

م�شرة  يج�شد  للدولة  الوطني  اليوم  اإن  احلكومي  الإ�شناد 
رائدة من التنمية امل�شتدامة والإجنازات الوطنية ال�شاملة، 
التي انطلقت على يد الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
املوؤ�ش�شني  والآب����اء  ث���راه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن 
لت�شبح  ال��دول��ة  بنيان  اإر���ش��اء  يف  بتعا�شدهم  جنحوا  الذين 
ال��دول املتقدمة عامليا يف العديد  الإم��ارات اليوم يف م�شاف 

من املجالت.
واأ�شاف : " �شيظل الثاين من دي�شمرب �شاهداً على التجربة 
يفخر به  خ��ال��داً  ت��اري��خ��اً  التي �شنعت  ال��ف��ري��دة  ال��وح��دوي��ة 
ُمْلهماً  قادتها منوذجاً  ب��اإرادة وعزمية  وقدمت  كل مواطن، 
للعامل اأجمع، فما حققته دولة الإم��ارات من اإجن��ازات على 
التي  الر�شيدة  لقيادتنا  الثاقبة  الروؤية  يوؤكد  امل�شتويات  كل 
و�شعت بناء الإن�شان وحتقيق رفاهيته على قمة اأولوياتها".

وقال : " يف هذه املنا�شبة، جندد العهد لقيادتنا الر�شيدة اأن 
نوا�شل العمل لرد اجلميل لهذا الوطن املعطاء، م�شتلهمني 
"روح الحتاد" قوة حتفزنا وتدفعنا للعمل املخل�س، والعطاء 

ال�شادق غر املحدود".

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د م�����ش��وؤول��ون اأن دول���ة الإم����ارات 
 49 ال����  ال��وط��ن��ي  ي��وم��ه��ا  تتطلع يف 
الإجنازات  من  جديدة  م�شرة  اإىل 
بف�شل روؤية قيادتها وعزمية اأبنائها 

وتاحم وتكاتف �شعبها.
ب���ه���ذه  ت���������ش����ري����ح����ات  يف  وق�������ال�������وا 
اخلم�شني  اإىل  من�شي  اإننا  املنا�شبة 
ع���ام���ا ال���ق���ادم���ة راف���ع���ني ���ش��ع��ار اأن 
دول���ة  ق���ام���و����س  يف  م�����ش��ت��ح��ي��ل  "ل 
يجدد  ال��ي��وم  ف��اجل��م��ي��ع  الإمارات" 
العهد مبوا�شلة العمل والعطاء مبا 
اخلريطة  على  دولتنا  مكانة  يعزز 

العاملية.
ال��ب��ح��ري �شامل  ���ش��ع��ادة �شعيد  واأك���د 
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  العامري 
ل��ل��زراع��ة وال�����ش��ام��ة ال��غ��ذائ��ي��ة اأن 
الإم�������ارات ت��ت��ط��ل��ع ل��ل��ت��ق��دم بخطى 
والنه�شة  ال��ب��ن��اء  م�����ش��رة  ث��اب��ت��ة يف 
و�شع  �شلبة  ق��اع��دة  اإىل  م�����ش��ت��ن��دًة 
امل��وؤ���ش�����ش��ون بقيادة  الآب�����اء  اأ���ش��ا���ش��ه��ا 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه".

الذكرى  ال��ي��وم  علينا  "متر  وق���ال: 
على  والأرب���ع���ني  التا�شعة  الوطنية 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ت��اأ���ش��ي�����س 
امل��ت��ح��دة ف��ف��ي ال��ث��اين م��ن دي�شمرب 
وبداأت  الحت���اد  فجر  ب��زغ   1971
التقدم  نحو  بثقة  رحلتها  الإم���ارات 
وال��ت��ن��م��ي��ة والزده�������ار ح��ت��ى �شارت 
الأمم  بني  بالبنان  اإليه  ي�شار  علما 
احلكيمة  ق���ي���ادت���ن���ا  روؤي�������ة  ب��ف�����ش��ل 

وتكاتف وتاحم �شعبنا".
اليوم  "نحتفل  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
ونحن على اأعتاب الدخول خلم�شني 
اأعيننا  ن�شب  وا�شعني  جديدة  �شنة 
روؤي������ة ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة ب�����اأن "ل 
الإمارات"  ق��ام��و���س  يف  م�����ش��ت��ح��ي��ل 
الإجناز  حتقق  الفتية  دولتنا  لتظل 
تلو الإجناز موا�شلة العمل من اأجل 
احلفاظ على املكت�شبات والإجنازات 
ال�شنوات  م��دى  على  حتققت  ال��ت��ي 
واجهتنا  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار  املا�شية". 

ذلك  يف  مبا  التحديات  من  العديد 
روؤية  "كوفيد19" وبف�شل  جائحة 
ث��اق��ب��ة ل��دول��ت��ن��ا ف��ق��د وا���ش��ل��ت دولة 
والتطوير  ال��ب��ن��اء  الم����ارات ط��ري��ق 
فر�س  اإىل  ال���ت���ح���دي���ات  وح����ول����ت 
الجنازات  طريق  يف  قدما  وم�شت 
بكل ثقة وثبات جعلتنا فخورين مبا 
تقدير  م��ن  ب��ه  حظينا  وم��ا  حققناه 

واإعجاب على م�شتوى العامل.
التهاين  اآي���ات  اأ�شمى  �شعادته  ورف��ع 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
اهلل"  "حفظه  ال������دول������ة  رئ����ي���������س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  "رعاه اهلل" و�شاحب 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
املجل�س  اأع�شاء  واإخوانهم  امل�شلحة 

الأع���ل���ى ل���احت���اد ح���ك���ام الإم������ارات 
وجميع اأولياء العهود ونواب احلكام 
اأننا يف هذه املنا�شبة جندد  ..موؤكدا 
الولء للوطن ونحيي اأرواح �شهدائنا 
الأبرار الذين خطوا بدمائهم اأرقى 
م��ع��اين ال���ع���زة وال��ف��خ��ر دف���اع���ا عن 

احلق واإعاء لراية الإمارات.
الدكتور  ����ش���ع���ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
الأحبابي  ن��ا���ش��ر  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س 
للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  ع��ام  مدير 

التا�شع والأربعني  اليوم الوطني  اأن 
بالإجنازات  ل��اح��ت��ف��اء  ف��ر���ش��ة  ه��و 
ال���ت���ي اأر����ش���ى دع��ائ��م��ه��ا امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
املوؤ�ش�شون  "طيب اهلل ثراه" والآباء 
توا�شلها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح  ومب�����ش��رة 
املجالت  كافة  يف  الر�شيدة  القيادة 
والجتماعية  والقت�شادية  العلمية 
لتبقى  والإن�������ش���ان���ي���ة  واحل�������ش���اري���ة 
اأبناوؤه  ب��ه  يفتخر  وط��ن��ا  الإم������ارات 
ومثابرة  وداأب  �شغف  بكل  وي�شعون 
الإجنازات  راي��ة  حمل  موا�شلة  اإىل 
جيل  اإىل  ج���ي���ل  م����ن  وت�����ش��ل��ي��م��ه��ا 

مت�شلحني بالعلم واملعرفة.
وقال اإن اليوم الوطني يج�شد ق�شة 
�شعب األهمته قيادته منذ اليوم الأول 
ال�شدارة  لي�شع  الحت���اد  لتاأ�شي�س 
اأبهر  ل��ه حتى  دائ��م��اً  ه��دف��اً  والتفرد 
ب��اإجن��ازات��ه ال��ع��امل واأ���ش��ب��ح��ت دولة 
الإمارات منوذجاً للنجاح وهو اأي�شاً 
منا�شبة لنا نحن العاملون يف القطاع 
مبوا�شلة  العهد  لتجديد  الف�شائي 

العمل وم�شرة الإجنازات مبا يعزز 
اخلريطة  ع��ل��ى  الإم���������ارات  م��ك��ان��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ب��و���ش��ف��ه��ا واح����دة م��ن بني 
اإقليمية  وعا�شمة  املتقدمة،  ال��دول 

للقطاع الف�شائي يف املنطقة.
من جهته قال حممد جميل الرحمي 
اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
لطاقة امل�شتقبل "م�شدر" اإننا نيابة 
عن �شركة اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل 
اأ�شمى  ب��رف��ع  ن��ت�����ش��رف  "م�شدر" 
�شاحب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  "رعاه اهلل" و�شاحب 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�����ش��ل��ح��ة واأ����ش���ح���اب ال�����ش��م��و حكام 
الإمارات و�شمو اأولياء العهود ونواب 
احلكام وعموم �شعب الإمارات وذلك 

التا�شع  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
والأربعني لدولتنا العزيزة.

واأ�شاف اأن هذا اليوم �شكل انطاقة 
دعائمها  اأر�شى  التي  الحت��اد  لدولة 
اهلل  - طيب  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
امل��وؤ���ش�����ش��ون الذين  ث����راه - والآب������اء 
م��ه��دوا ال��ط��ري��ق ن��ح��و م�����ش��رة من 
التطور والزدهار والنه�شة ال�شاملة 
الإم����ارات على  دول���ة  ال��ت��ي ت�شهدها 
خمتلف ال�شعد ويف خمتلف املجالت 
ومن �شمنها قطاع الطاقة النظيفة 

الذي تن�شط به "م�شدر".
�شهد  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�شنوات  خ�����ال  ن���وع���ي���ة  ق����ف����زات 
امل��ا���ش��ي��ة ل��ي�����ش��اه��م ب�����ش��ك��ل ف��اع��ل يف 
الوطنية  الأج���ن���دة  اأه����داف  حتقيق 
وتعزيز مزيج الطاقة وتر�شيخ ريادة 
احليوي  ال���ق���ط���اع  ه����ذا  يف  ال����دول����ة 
من  احل���د  يف  امل�شاهمة  ع��ن  ف�����ش��ًا 
واحلفاظ  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات 
التنمية  ال��ب��ي��ئ��ة ودف����ع ع��ج��ل��ة  ع��ل��ى 

امل�شتدامة".

•• ال�سارقة-وام:

اأكد كبار امل�شوؤولني يف حكومة ال�شارقة اأن الحتفال باليوم الوطني ال�49 للدولة 
اإمنا هو احتفال بالإجنازات التي تتحقق خال عام لت�شاف اإىل اإجنازات حتققت 
ال�شماء ب�شدارة  املت�شاعد كاأنه يحاكي عنان  49 عاما فيبدو الهرم  على مدار 
�شيا�شية وعلمية واقت�شادية واجتماعية وثقافية  واإجن��ازات  يف جمالت حيوية 
وغرها احتفال بكل جهد ُقدم خال عام وحافز وت�شجيع لكل جهد �شوف يقدم 

خال العام املقبل.
ورفع �شعادة اللواء �شيف الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة ال�شارقة اأ�شمى اآيات 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  والتربيكات  التهاين 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهلل" واأخيه  "حفظه  الدولة  رئي�س 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  امل�شلحة  للقوات 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
اليوم  احلكام مبنا�شبة  ون��واب  العهود  اأولياء  �شمو  واإىل  الإم��ارات  الأعلى حكام 

الوطني ال� "49" لدولتنا املجيدة.
مبا  ونعتز  نفتخر  ونحن  الحت��اد  قيام  على  م�شت  "49" عاماً  �شعادته  وق��ال 
طموحات  كافة  لّبت  را�شخة  اإجن���ازات  من  الزاهية  ال�شنوات  تلك  خ��ال  حتقق 
قيادتنا  ث��م  وم��ن  اهلل  بف�شل  اأح��ام��ه  ك��ل  وف��اق��ت  ب��ل  الأب���ي  �شعبنا  وتطلعات 
الطاقة  تكنولوجيا  امتاك  يف  عربياً  الأوىل  الإم��ارات  دولة  اأ�شبحت  الر�شيدة 
النووية لإنتاج الكهرباء وذلك بعد اإطاقها للمرحلة الت�شغيلية الأوىل ملحطة 
براكة للطاقة النووية ال�شلمية يليها دخولها باإجناز ف�شائي جديد غر م�شبوق 
على م�شتوى الوطن العربي فبعد ما حققته باإجناز مهمة هزاع املن�شوري اأول 
رائد ف�شاء اإماراتي اإىل حمطة الف�شاء الدولية توا�شل دولة الإمارات ت�شطر 
»م�شبار  ل�  الناجح  الإط��اق  بتحقيقها  الف�شاء  تعانق  التي  النوعية  اإجنازاتها 
الأمل« لكت�شاف املريخ وجعلها �شعب الإمارات يف مقدمة ال�شعوب الأكرث �شعادة 

يف العامل.
لأبنائها  الكرمية  احلياة  �شبل  لتوفر  اهتمامها  ُج��ل  قيادتنا  " اأول��ت  واأ���ش��اف 
املعاير  واأف�شل  اأعلى  وفق  واجلامعات  املدار�س  ف�شيدت  اأر�شها  على  واملقيمني 
العاملية واهتمت بال�شحة فاأقامت ال�شروح الطبية وزودتها باأحدث التجهيزات 
التي تلبي حاجة املواطن واملقيم على حدٍّ �شواء كما و�شعت يف مقدمة اأولوياتها 
توفر الأمن والأمان لكافة اأفراد املجتمع لن�شبح مثاًل يحتذى به بني ال�شعوب 
واملقيم  املواطن،  بظلها  ي�شتظل  والأم��ان  لاأمن  واح��ة  بادنا  اأ�شبحت  اأن  بعد 

والزائر".
وقال �شعادة عبد اهلل �شلطان العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
اعتزازنا  عن  لنعرب  الوطني  باليوم  نحتفل  ونحن  ال�شعادة  تغمرنا   " ال�شارقة 
بالنجاح  املكللة  اإجن��ازات كربى طوال م�شرتها  الدولة من  الكبر مبا حققته 

ما  بف�شل  القادمة  الزاهر لأجيالنا  بامل�شتقبل  الكبر  بالأمل  واملفعمة  والتميز 
املثابر يف كل  اإىل العمل  املوؤ�ش�شون من قواعد ثابتة انطلقنا منها  الآب��اء  اأر�شاه 
املجالت برعاية وتوجيه قيادتنا احلكيمة لنقدم للعامل اأجمع جتربتنا املجيدة 
يف دول��ة الإم���ارات التي غدت منوذجا رائ��دا تقتدي به كافة ال��دول وتنهل منه 
التنمية القت�شادية  اإعاء  الرا�شخ من خال  البناء  اإقامة  الدرو�س والعرب يف 

ال�شاملة وامل�شتدامة".
الإم��ارات تدخل عامها اخلم�شني بروؤية طموحة ت�شت�شرف  ان دولة  واأ�شار اىل 
اأن تكون مبقدمة دول  امل�شتقبل وتر�شخ ثقافة التميز ملتابعة م�شرة الدولة يف 
�شتى  يف  نوعية  ق��ف��زات  وحتقيق  الأ���ش��ع��دة  خمتلف  على  التناف�شية  يف  ال��ع��امل 
معاهدا  وال�شتباقي  املبتكر  والتفكر  وامل�شاريع  اخلطط  تطوير  عرب  املجالت 
جديد  وم�شتقبل  ج��دي��دة  مرحلة  نحو  بثبات  ال�شر  على  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
وموا�شلة العمل باإخا�س وتفان ليكون القادم اأف�شل لأبناء الإمارات وا�شتدامة 

التنمية لاأجيال القادمة.
واأكد �شعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة 
اأن الحتفال بذكرى اليوم الوطني ال� 49 ياأتي هذا العام بطابع خمتلف بعد ان 
اأثبتت اأزمة اأنت�شار فرو�س كورونا يف العامل مدى قدرة الإمارات على مواجهة 
يف  النبيلة  القيم  وتر�شيخ  الإن�شان  على  وتركيزها  عليها  والتغلب  حتديات  اأية 
واحل�شارية  القت�شادية  لاجنازات  فريد  منوذج  الم��ارات  واأ�شبحت  النفو�س 
نهجها  على  و���ش��ارت  املوؤ�ش�شني  الأب���اء  اأر�شاها  التي  والأ�ش�س  امل��ب��ادئ  هي  وه��ذه 
قيادتنا الر�شيدة التي توا�شل م�شرتها ال�شتثنائية نحو امل�شتقبل باإجنازات غر 
م�شبوقة وا�شتمرت يف تعزيز مكانتها الدولية يف كافة املحافل و�شكلت منوذجاً 
تنموياً ا�شتثنائياً من خال ما حتقق من اإجنازات علمية واقت�شادية واجتماعية 
مثلت اإ�شافة حقيقية مل�شرتها الرائدة التي انطلقت منذ تاأ�شي�س الدولة على 

يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه".
واأ�شار اإىل ان هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة حتتفل هذا العام بذكرى اليوم 
واملياه  الكهرباء  بها يف جمالت  نفتخر  ومبادرات جمتمعية  باجنازات  الوطني 
تقدمي  يف  التكنولوجي  التطور  ملواكبة  حم��ددة  ا�شراتيجية  خال  من  والغاز 
التي  بخا�شة  الب�شرية  امل��وارد  وتوطني  وتنمية  والغاز  وامل��اء  الكهرباء  خدمات 
اإحتياجات  لتلبية  اجل��ه��ود  جميع  وتوجيه  والإداري����ة  الفنية  ال��وظ��ائ��ف  ت�شغل 
الدرا�شات  واإج����راء  البيئة  على  واملحافظة  التوقعات  يفوق  ب�شكل  امل�شركني 

امل�شتمرة يف اإمكانية ال�شتفادة من الطاقة املتجددة.
اإن م�شرة  اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب  وقال �شعادة 
البناء التي انطلقت قبل 49 عاماً وترافقت مع قيام دولة الحتاد هي م�شرة 
بناء الإن�شان على القيم الأ�شيلة والروؤى امل�شتقبلية م�شوار بداأه املغفور له باإذن 
اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ووا�شل فيه اإخوته قادة الدولة واآزره �شعب 
الإمارات  دولة  اأو�شلوا  وبكل جهد وعزمية  الذين  ويّف لوطنه وقيادته  خمل�س 
العربية املتحدة لأعلى املراتب وباتت رايتها تخفق بالعّز والفخر يف كّل حمفل 
تتحقق  ل  الكبرة  املنجزات  اأن  التاريخ  من  " تعّلمنا  واأ�شاف  وعاملياً.  اإقليمياً 

التي  اإىل املعرفة والت�شلح بالعلم والكتاب واأن الدولة القوية هي  اإل بال�شتناد 
ت�شر دوماً اإىل الأمام وتنطلق يف بناء حا�شرها وم�شتقبلها من ما�شيها العريق 
قلوب  العزيزة على  املنا�شبة  الأهم وهذه  الرثوة  يعّد  الذي  الب�شرّي  وعن�شرها 
اجلميع دعوة ملوا�شلة العمل لارتقاء بواقع الدولة وامل�شي قدماً نحو حتقيق 
جملة الأه��داف التي �شاغها املوؤ�ش�شون لتبقى دولة الإم��ارات يف م�شاِف الدول 

القوية باأبنائها ومنجزاتها وطموحاتها".
 " الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة  رئي�س  خ��ادم  ب��ن  �شلطان  ط��ارق  الدكتور  �شعادة  وق��ال 
اأ�شمى  ن�شطر  الكبر  الوطن  دي�شمرب بحب هذا  الثاين من  نحتفل جميعنا يف 
معاين العزة والكرامة فخورين بتلك امل�شرة العظيمة وق�شة الإجناز والنماء 
املغفور له  املوؤ�ش�س  الوالد  ب��داأت على يد  التي  العبقة  والبناء على هذه الأر���س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه والآباء املوؤ�ش�شني الذين اأر�شوا 

دعائم الحتاد بتعا�شدهم".
وقال �شعادة الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�شارقة لاإعام "�شم�س" 
يف اليوم الوطني ال�49 للدولة جندد العهد والولء والنتماء لقيادتنا الر�شيدة 
اأر�شاها الآباء  ولوطننا الغايل ونوؤكد ال�شتمرار يف التم�شك بقيم الحتاد التي 
املوؤ�ش�شون ون�شتذكر فيه جهودهم يف بناء الدولة وازدهارها ون�شتمر يف العمل من 

اأجل خلق م�شاحات الفرح والبهجة، يف هذه الأيام الغالية التي تعانق ال�شماء.
كل  دي�شمرب يف  الثاين من  ي�شادف  ال��ذي  الوطني  باليوم  الحتفال  اإن  واأو�شح 
عام واجب وطني واأخاقي ومنا�شبة جندد فيها العهد والوعد بحماية الوطن 
اأحد  وه��و  وتوحدنا  جتمعنا  التي  القيم  تلك  كل  على  ون��وؤك��د  عليه  واملحافظة 
العناوين اخلالدة لتاحمنا وفخرنا وحمطة نلتقي فيها جميعاً ن�شتعر�س بكل 
الفرح ما مت اإجن��ازه وما حتقق من اإجن��ازات ونه�شة وتقدم وجناح تلو النجاح 
اأجل  من  والعمل  اأف�شل  م�شتقبل  اإىل  قادتنا  مع  ن�شر  اأننا  خاله  من  ونوؤكد 

تر�شيخ ثقافة حمبة واحرام الوطن وعناوينه العري�شة كاليوم الوطني.
والقت�شادية  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��وؤون  جلنة  رئي�س  امل��دف��ع  حممد  �شيف  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ال�شارقة  لإم���ارة  ال�شت�شاري  املجل�س  يف  وال�شناعية 
الفخر  م��ع��اين  ال��وط��ن��ي يج�شد جميع  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  اأن  ال�����ش��ارق��ة  اإك�����ش��ب��و 
لاأر�س  والنتماء  الولء  الأمثلة يف  اأعظم  الإماراتيون  فيه  وي�شطر  والعتزاز 
يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��ا  ال�شبع  الإم����ارات  احت��اد  يعد  حيث  الر�شيدة  ولقيادتنا 
التقدم والتطور كما ميثل الثاين من دي�شمرب مياد اإ�شرارنا على اأن تكون دولة 

الإمارات متميزة يف كل �شيء.
واأ�شاف " حققت دولة الإمارات العربية املتحدة ومنذ انطاقة م�شرتها خطوات 
مهمة ونوعية على خمتلف امل�شتويات القت�شادية والثقافية والجتماعية كما 
تبواأت الدولة مراكز ومكانة مهمة على ال�شعيد الإقليمي والدويل وجاءت هذه 
الإجنازات الرائدة بف�شل توجيهات القيادة الر�شيدة لدولتنا لتكون اأ�شا�شا متينا 
تداعيات  من  الناجمة  التحديات  عام  �شارت عليه الإمارات بقوة يف عام 2020 
جائحة كوفيد19- والتي واظبت فيه دولتنا على تعزيز اجلهود وتوجيهها نحو 
الرخاء والزده��ار ملواطنيها كما �شطرت فيه قيادتنا  اإر�شاء م�شتقبلها وحتقيق 

الإمارات  اأر���س  على  يعي�س  كل من  اإىل جانب  والوقوف  للتاحم  اأمثلة  اأعظم 
لدعم  احلكيمة  القيادة  اأطلقتها  التي  احلكومية  املحفزات  مبادرات  خال  من 
من  كبر  لعدد  التعايف  وت�شريع  ك��ورون��ا  تداعيات  ملواجهة  والقت�شاد  الأف���راد 

القطاعات".
املنطقة احلرة باحلمرية وهيئة  املزروعي مدير هيئة  �شامل  �شعود  �شعادة  واأكد 
وطنية  منا�شبة  ه��و  الوطني  ال��ي��وم  اأن  ال���دويل  ال�شارقة  مل��ط��ار  احل���رة  املنطقة 
قيادتهم  خلف  الإم����ارات  اأب��ن��اء  والتفاف  وال���ولء  العطاء  فيها  يتجدد  جميدة 
كل  طالت  التي  والنماء  والتطوير  البناء  م�شرة  ل�شتكمال  بيد  ي��داً  احلكيمة 
اأرجاء الإمارات والتي اأر�شى دعائمها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
"طيب اهلل ثراه" واإخوانه الآباء املوؤ�ش�شون حني توحدت اإرادتهم و�شدق عزمهم 

على تاأ�شي�س دولة فتية �شطرت تاريخاً م�شرقاً نفاخر به الأمم.
49 من  ال���  اأن دول��ة الإم���ارات متكنت وه��ي حتتفل بيومها الوطني  واأ���ش��ار اإىل 
حتقيق معدلت منو قيا�شية على خمتلف ال�شعد واأ�شبحت تتبّواأ مكانة مرموقة 
يف خريطة اأكرث ال��دول منواً وازده��اراً ومل يكن ذلك ليتحقق لول التوجيهات 
احلكيمة للقيادة الر�شيدة التي عملت على بناء ومتكني الإن�شان ليبدع ويتفوق 
املحافل  كافة  الوطن يف  راية  وي�شهم يف رفعة  واملجالت  التخ�ش�شات  يف جميع 
الإقليمية والدولية م�شراً اإىل اأن روؤية وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة الهادفة اإىل 
تر�شيخ منظومة اقت�شادية �شاملة ومتكاملة يف الدولة زادت من عزمنا واإ�شرارنا 
على تكثيف العمل لدفع عجلة التطور القت�شادي يف الباد وحتقيق امل�شاهمة 

الفعالة يف بناء اقت�شاد م�شتدام يحقق التنمية وال�شعادة الدائمة للمجتمع.
وقال �شعادة عبدالعزيز اأحمد ال�شام�شي مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري يف 
اإم��ارة ال�شارقة اإن الثاين من دي�شمرب هو يوم خالد يف ذاك��رة اأبناء الإم��ارات ملا 
يحمله من دللت عميقة على وحدة الإماراتيني قيادة و�شعباً يف الهدف وامل�شر 
وهو يوم حتقق فيه حلم الإحت��اد وارتفع فيه علم دولة فتية حققت يف �شنوات 
معدودة اإجنازات جعلتها يف م�شاف الدول الكربى وهي مت�شي اليوم حتت ظل 
قيادتنا احلكيمة نحو امل�شتقبل امل�شرق لتحقيق املزيد من النجاحات والإجنازات 

التي نفتخر بها.
واأ�شاف ال�شام�شي ي�شعدين اأن اأغتنم هذه الفر�شة لأتوجه باأ�شمى اآيات التهاين 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شيدي �شاحب  اإىل  والتربيكات 
�شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  "واأخيه �شاحب  "حفظه اهلل  الدولة 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة " رعاه اهلل " واإخوانهم اأ�شحاب 
مواطن  ك��ل  قلب  على  الغالية  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  الإم����ارات  حكام  ال�شمو 

ومقيم على اأر�س الإمارات.
وقال �شعادة علي �شامل املدفع رئي�س هيئة مطار ال�شارقة الدويل: ميثل اليوم 
فارقة يف  �شكل عامة  ال��ذي  اليوم  ن�شتذكر من خالها  الوطني فر�شة مهمة 
التنمية كافة  ا�شتثنائياً يف جوانب  اأ�شبحت منوذجاً  التي  الإم��ارات  تاريخ دولة 
من خال ما حققته من اإجنازات علمية واقت�شادية واجتماعية ا�شتطاعت من 

خالها ال�شر بخطى ثابتة نحو م�شتقبل اأف�شل لأبناء الإمارات.

•• دبي-وام:

قال معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأم��ن العام يف دبي.. 
حيُث  للغايِة،  �شعبٍة  ظ��روٍف  يف  والأرب��ع��نَي  التَّا�شِع  الوطنيِّ  باليوِم  العام  هذا  َنْحَتِفُل 
يعاين العامُل اأجمع من جائحٍة وبائيٍة خطرٍة، ولكْن دولُة الإماراِت العربيِة املتحدِة 
وهلِل احلمُد واملّنُة كانْت من الدوِل القائِل التي واجهْت هذه اجلائحَة بكثٍر من الثقٍة 
يف اهلِل ثم يف قدراِت الدولِة وقياداِتها ورجاِلها ون�شائها، و�شباِبها الذيَن اأظهروا قدرًة 
فائقًة يف اإدارِة الأزمِة، كان لقيادُتنا دوراً مهماً حينما اأعلَن �شيدي �شاحُب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقواِت امل�شلحِة، باأنَّ 

واَء خاَل هذه اجلائحِة "خٌط اأحمر" قائًا "ل ت�شيلوَن هم"؛ كْم كاَن لهذِه  الغذاَء والدَّ
العبارِة من تاأثٍر يف طماأنِة املجتمِع، وا�شتمراِر احلياِة ب�شكٍل اأنهى كثراً من عملياِت 

التوقفاِت املوؤقتِة التي فر�شتها اجلائحُة.
واأ�شاف معاليه يف كلمة بهذه املنا�شبة.. " نحتفُل هذا العام ونحُن على اأعتاِب الحتفاِل 
هبيِّ لدولِة الإماراِت العربيِة املتحدِة، مما يعني اأنَّ خم�شنَي عاماً �شتم�شي  باليوبيِل الذَّ
امل��ب��ارك��ِة مت�شي  اأنَّ م�شرَة زاي��د الحت��ادي��ِة  ي��وؤك��ُد  ال��ذي  2021، الأم���ُر  بنهايِة ع��اِم 
الأبية.. وكما قاَل �شيدي  �شيدِة لدولِتنا  الرَّ القيادِة  الأم��اِم يف ظلِّ  اإىل  بكلِّ ثقٍة  ُقُدماً 
ولة، رئي�س جمل�س  د بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدَّ يخ حممَّ مو ال�شَّ �شاحُب ال�شُّ
الإماراِت  دولُة  َعِملَْت  "�َشننت�شُر على كورونا" فقْد  "رعاه اهلل"..  دبي  ال��وزراء، حاكم 

من اأجِل امل�شاهمِة يف النت�شاِر على هذا الوباِء، واأُْج��ِرِت التَّجارُب الازمة لختباراِت 
َل احلياَة القت�شادية، والجتماعية،  لقاٍح من اأجِل التَّ�شدي لهذا الفرو�ِس الذي عطَّ

والإن�شانية، وها هي ب�شائُر النت�شاِر تلوُح بابتكاِر اللقاحاِت هنا وهناك".
ماِء  وقال معاليه " ياأتي هذا العاُم وم�شباُر الأمِل يقرُب من املريِخ لينقَل اإىل عناِن ال�شَّ
باِب  اأذه��اِن وعقوِل ال�شَّ �شمعَة دولِة الإم��اراِت العربية املتحدة بعلوِم الف�شاء، ويبَث يف 
العاُم ونحُن بجانِب  ياأتي هذا  اأثٍر يف تقدِم الأمم..  العلميِة من  ما للمعرفِة والقدرِة 
احتفاِلنا ِبِه، نخطُط ل�شراتيجيٍة بعيدة املدى؛ خلم�شنَي عاماً قادمًة نريُد اأْن تكوَن 
فيها دولُة الإمارات اأر�شاً وحكومًة و�شعباً يف عامٍل ي�شاُر اإليه بالبناِن من حيُث التقدِم 

والزدهاِر والرخاء".

�شاحي خلفان : م�شرية زايد املباركة مت�شي قدما بكل ثقة اإىل االأمام يف ظل القيادة الر�شيدة لدولتنا االأبية

م�شوؤولون: االإمارات بروؤية قيادتها وعزمية اأبنائها تتطلع مل�شرية جديدة من االإجنازات

م�شوؤولو حكومة ال�شارقة : اليوم الوطني يوم اعتزازنا مبا حققته االإمارات من اإجنازات كربى طوال م�شريتها الناجحة

�شعيد الطاير : االإمارات اأ�شبحت يف ظل 
االحتاد واحة لل�شعادة والرخاء واالأمن

دائرة االإ�شناد احلكومي: الثاين من دي�شمرب 
يج�شد جتربة وحدوية فريدة
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اأخبـار الإمـارات

�شهيل املزروعي: اليوم الوطني منا�شبة غالية ن�شرتجع فيها قيم زايد  
•• دبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل �شهيل ب��ن حم��م��د ف���رج ف��ار���س امل���زروع���ي وزير 
غالية  منا�شبة  الوطني  اليوم  اإن  التحتية  والبنية  الطاقة 
على قلوبنا ن�شرجع من خالها بذهنية حا�شرة ما غر�شه 
يف نفو�شنا الوالد املوؤ�ش�س الراحل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
"طيب اهلل ثراه" من قيم ومعاين النتماء والوحدة  نهيان 
م�شرق  م�شتقبل  بناء  حتديات  اأم��ام  الإرادة  و�شابة  والعزة 

ومزدهر .
49 لدولة  ورف����ع م��ع��ال��ي��ه - مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���� 
الإم����ارات - اأ���ش��م��ى اآي���ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اإىل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
"رعاه اهلل"  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و�شاحب 
واإخوانهم  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات و�شعبها واملقيمني على اأر�شها 
دول��ت��ن��ا مب��زي��د من  يعيدها على  اأن  ع��ز وج��ل  امل���وىل  �شائا 

التقدم والزدهار.
وت��ق��دم م��ع��ايل امل���زروع���ي ب��ال�����ش��ك��ر اإىل خ��ط ال���دف���اع الأول 
للجهود العظيمة التي بذلوها خال الفرة املا�شية ل�شيما 
وزارة  "وملوظفي  "كورونا  فرو�س  جائحة  اأزم��ة  بداية  منذ 
الطاقة والبنية التحتية على موا�شلتهم العمل بجد لتقدمي 
الظروف  توقعاتهم يف ظل  للمتعاملني مبا يفوق  اخلدمات 

ال�شتثنائية التي فر�شتها هذه اجلائحة .
و اأ�شار اإىل اأن هذه املنا�شبة الوطنية جت�شد اأروع �شور التاحم 
واللتفاف حول القيادة الر�شيدة، للمحافظة على املكت�شبات 
التي اأثمرت عن ت�شدر الإمارات موؤ�شرات التناف�شية العاملية 
النطاقة  تعد  والتي  املجالت  الريادة مبختلف  وحتقيقها 
الكربى لتلبية متطلبات مرحلة اخلم�شني عاما املقبلة حتت 
اأن الإحتفال باليوم  اأ�شاف  قيادة خر خلف خلر �شلف . و 
العام ت�شحذ  العام يختلف عما �شواه ففي هذا  الوطني هذا 
والبنية  والتعليم  الإقت�شاد  يف  كبرة  قفزة  لإح��داث  الهمم 
التحتية والطاقة وال�شحة وال�شتدامة البيئية وغرها من 
الإم���ارات عامليا وامل��ع��ززة ملنظومة  ل��ري��ادة  الداعمة  امل��ج��الت 

التنمية ال�شاملة وال�شعادة وجودة احلياة.

العام يف ظل  الوطني لهذا  باليوم  " نحتفل   : وق��ال معاليه 
فخر  وكلنا  "كورونا"  جائحة  فر�شتها  ا�شتثنائية  ظ��روف 
ب��ق��درة ال���دول���ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه ال���ظ���روف الطارئة 
ب�شهادة اجلميع قدرتها على حتدي  و  الإم��ارات  اأثبتت  فقد 
الأزمات و الت�شدي لها على اأعلى م�شتوى كما اأثبتت كفاءة 
عالية يف تعاملها مع اأزمة اجلائحة بف�شل توجيهات القيادة 

الر�شيدة وتكاتف اجلميع اأفراد وموؤ�ش�شات".
ال��وط��ن��ي رم��زي��ة ك��ب��رة و مكانة  ل��ل��ي��وم  اأن  اأك����د م��ع��ال��ي��ه  و 
اأهدافنا  وح���دة  و  وح��دت��ن��ا  تتجلى  ففيه  جميعا  قلوبنا  يف 
منجزات  على  للحفاظ  والقيادة  للوطن  وولوؤن��ا  وتاحمنا 
الوطن ومكت�شباته والعمل على رفعته وازدهاره بالرغم من 

الظروف الإ�شتثمارية التي مر بها العامل اأجمع .

ح�شة بوحميد: يوم اإماراتي حمفور يف تاريخ الوطن وحا�شر يف ذاكرة اجلميع

بلحيف النعيمي: االإمارات منوذج عاملي رائد يف النه�شة و التطور والبناء

العوي�س: يف اليوم الوطني االإمارات ما�شية على طريق الريادة واالبتكار والعطاء

نـورة الكعبي: اليوم الوطني يج�شد م�شرية طموحة من االإجناز والبناء والعطاء 

قائد عام �شرطة اأبوظبي: االإمارات باحتادها حققت التميز والريادة

ح�شني احلمادي: نطالع االأم�س بفخر ونعاي�س احلا�شر بثقة ونرى امل�شتقبل م�شرقا

نا�شر الهاملي: اإرث زايد �شيبقى وطنا منيعا بحكمة قيادتنا والتفافنا حولها

مطر الطاير : االإمارات تواجه التحديدات بتحقيق االإجنازات النوعية

حمد املدفع : الثاين من دي�شمرب يوم ن�شتح�شر فيه بالعرفان ال�شرية العطرة لل�شيخ زايد و اإخوانه املوؤ�ش�شني

•• دبي- وام: 

بو  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  اأك���دت 
حميد وزيرة تنمية املجتمع اأن اليوم 
ال��وط��ن��ي ال���� 49 ل��دول��ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة يوم اإماراتي حمفور 
ذاكرة  ال��وط��ن وحا�شر يف  ت��اري��خ  يف 
اجل��م��ي��ع ف��ه��و ي�����وؤّرخ جل��ه��ود جّبارة 
بذلها القادة املوؤ�ش�شون ُبناة الحتاد 
وح���ف���روا ب��ه��ا اأ���ش��ا���س ه���ذا الإجن����از 
كل  ويتحقق  حتقق  ال���ذي  ال�شامخ 

يوم يف دولة الإمارات.
وقالت �� يف كلمة لها مبنا�شبة اليوم 

حجر  و�شع  التي  املئوية   "2071
زايد  ال�شيخ  لهما  امل��غ��ف��ور  اأ�شا�شها 
را�شد  وال�شيخ  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
اهلل  "طيب  م��ك��ت��وم  اآل  ���ش��ع��ي��د  ب���ن 
الإمارات  ثراهما" واإخوانهما حكام 
املوؤ�ش�شون والتي يرتقي باآفاقها بكل 
ال�شيخ  ال�شمو  ثقة وعزمية �شاحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة "حفظه اهلل" واأخوه �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

امل�شلحة و اإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو 
حكام الإمارات و�شعبها الويف".

واأ�شاف: "على مدار خم�شة عقود 
مل ي���ع���رف امل�����ش��ت��ح��ي��ل م���ك���ان���ا يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة على 
ال�شعيدين الإقليمي والدويل.

وما  حت���ق���ق  م����ا  اإن   "  : واأ������ش�����اف 
تقدمه القيادة الر�شيدة واحلكيمة 
مل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف  روؤي�����ة  م���ن 
التنموية  ب��امل��ن��ج��زات  ح��اف��ل  واع���د 
يف املجالت كافة وما حققته عاملياً 
من ح�شور قوي واإ�شهامات واعدة 
وا����ش���م ي��ن��ظ��ر ل���ه ال���ع���امل ك��ل��ه بكل 
يوؤكد  ه��ذا  التقدير والإع��ج��اب كل 
واأن  واع��د  امل�شتقبل  اأن  جديد  من 

بكل ثقة، موؤمنني بقدرات اأبنائنا، 
ومقدرتنا على الإيفاء مبا يتطلبه 
منيعة،  عزيزة  الدولة  ه��ذه  اإبقاء 
الائقة  مكانتها  ت�شتحق  جديرة 
ر�شالة  دول�����ة  ال����ع����امل،  دول  ب���ني 
وراية، وكما ينبغي لدولة ناه�شة 

برعاية  الوترة  نف�س  على  م�شت 
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ودع������م 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واإخ���وان���ه  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الأع���ل���ى ل��احت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات 
لتجني  والإرادة  ال��ع��زمي��ة  بنف�س 
ث���م���ار غ���ر����س زاي�����د اخل����ر وتعزز 
الدول  بني  احلبيبة  دولتنا  مكانة 
اخلريطة  على  العظمى  املتقدمة 

العاملية.
اإجن��������ازات الإم�������ارات  واأو�����ش����ح ان 
من  ي��اأت  مل  وتقدمها  وجناحاتها 
فهو  بال�شدفة  ي��ح��دث  ومل  ف���راغ 
نتاج روؤية القيادة وعملها املخطط 
واملخل�س  وال������واع������ي  وامل����ن����ظ����م 
رفعة  اإىل  ي�شعى  ال���ذي  وال�����دوؤوب 
ال��وط��ن و���ش��ع��ادة امل��واط��ن��ني، وهو 

املنا�شبة  ه��ذه  اإن   ����  49 ال���  الوطني 
غ��ال��ي��ة وع���زي���زة ع��ل��ى ق��ل��وب جميع 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وه���ي تعك�س 
ح����ال����ة ح�����ب وع�������ش���ق ف�����ري�����دة بني 

الإن�شان واملكان.
واأ����ش���اف���ت اأن ك���ل ي���وم ت�����زداد روؤي���ة 
واإ�شراراً  و���ش��وح��اً  الإم�����ارات  دول���ة 
ا�شت�شراف  رحلة  درجات يف  وترتقي 
و�شعادة  راح����ة  اأج����ل  م��ن  امل�شتقبل 
اجل���م���ي���ع م�����ا ُي����ق����ّرب����ن����ا اأك�������رث من 
اإطار  يف  واملئوية  التنموية  اأهدافنا 
عاماً  للخم�شني  ال���ش��ت��ع��داد  روؤي����ة 
 – الإم���ارات  "مئوية  حتى  القادمة 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
الأع���ل���ى لاحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 
لنا  يقّدمون  الذين  الإم���ارات  حكام 
ونفي�س  غ��ال  ك��ل  اأبنائنا  ومل�شتقبل 

باإرادة ل تعرف الكلل.
اإجن���ازات  اأن  اإىل  معاليها  واأ����ش���ارت 
ال��ري��ادة يف دول���ة الإم�����ارات تراكم 
اآمال  بها  وتتعاظم  اآخ���ر  تلو  ع��ام��اً 
القيادة نحو حتقيق الروؤية التنموية 
والريادة وال�شعادة للجميع ويف هذه 
الأثناء حتديدا تعزز دولة الإمارات 

جن��اح��ات��ه��ا مب���ب���ادرات اأخ�����رى على 
الأر�س ويف الف�شاء.

•• دبي-وام:

اأك�������د م����ع����ايل ع���ب���د ال���رح���م���ن بن 
ال�شحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
الحتفال  اأن  امل��ج��ت��م��ع  وق���اي���ة  و 
فينا  ي��ب��ث  ال�49  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
اأر�شى  بالمتنان ملا  �شعوراً متجدداً 
ال�شتثنائيون  ق���ادت���ن���ا  دع���ائ���م���ه 
حلفظ  وم�شوؤولية  اإمياناً  ويزيدنا 
م��ك��ت�����ش��ب��ات ه������ذا ال����وط����ن ال����ذي 
اأي��ق��ون��ة عاملية يف �شتى  ال��ي��وم  غ��دا 
. وق������ال م���ع���ال���ي���ه - يف  امل�����ج�����الت 
اليوم  مبنا�شبة  ال��ي��وم  ل��ه  ت�شريح 
 - الإم���ارات  لدولة  ال�49  الوطني 
اإن هذا اليوم يعك�س الفكر اخلاق 
والهمم  ال���ط���م���وح���ة  وال����رغ����ب����ة 
قيادتنا  بها  ت�شلحت  التي  العالية 
الر�شيدة والتفاف اأبنائهم الأوفياء 
ُترجمت  التي  ال�شادقة  وعزميتهم 
اإىل اإجنازات ح�شارية وم�شروعات 
امل���ي���ادي���ن وعلى  ك���اف���ة  ���ش��خ��م��ة يف 
جميع امل�شتويات، ما عزز من مكانة 

والعطاء  والبتكار  الريادة  اإم��ارات 
التنمية  ط��ري��ق  يف  ب��ق��وة  م��ا���ش��ي��ة 
قادمة  وال��ت��ط��ور خل��م�����ش��ني ع���ام���اً 
ب�شواعد  وازده�������اراً  اإ����ش���راق���اً  اأك����رث 
جهود  وبت�شافر  املخل�شني  اأبنائها 
قيادتهم  مع  وتاحمهم  املواطنني 
التهاين  العوي�س  ورف��ع   . املخل�شة 
بهذه املنا�ش�بة العزيزة اإىل �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
"حفظه اهلل"  نهيان رئي�س الدولة 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة واخوانهم اأ�شحاب 
اهلل  �شائا  الإم���ارات  حكام  ال�شمو 
دائماً  ب��ادن��ا  يحف�ظ  اأن  وج��ل  ع��ز 
واأن  رايتها  خفاقة  هامتها  عالية 
بكل  وطننا  على  ال��ي��وم  ه��ذا  يعيد 

تقدم وخر ورخاء .

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����دت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
وال�شباب  الثقافة  وزي���رة  الكعبي 
يج�شد   49 ال���  الوطني  ال��ي��وم  اأن 
م�������ش���رة ط���م���وح���ة م����ن الإجن������از 
الوالد  اأطلقها  وال��ع��ط��اء  وال��ب��ن��اء 
املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان والآباء املوؤ�ش�شون 
" رحمهم اهلل " الذين �شاغوا من 
حتدي قيام الحتاد فر�شة عظيمة 
معانيها.  يف  ُم��ت��ن��ع��م��ني  ن��ع��ي�����س 
وقالت معاليها - يف كلمة مبنا�شبة 
اليوم الوطني ال� 49 - : " اليوم 
عاماً  للخم�شني  ن�شتعد  ون��ح��ن 
ببادنا،  واث��ق��ني  ن��ق��ف  ال��ق��ادم��ة، 
املتوحد،  وب��ي��ت��ه��ا  احت���اده���ا  وراي����ة 
متكاملني  م��ت��ع��ا���ش��دي��ن  ملتفني 

متجددة متح�شرة رائدة م�شتقرة 
واأ�شافت  تكون."  اأن  وواع�������دة 
" ا�شتطاعت  معايل نورة الكعبي: 
دولة الإمارات خال �شنوات قليلة 
رائداً  تنموياً  من��وذج��اً  ت�شبح  اأن 
�شعبها  واإخ��ا���س  قادتها،  بحكمة 
ل��رف��ع��ة ونه�شة  ال�����دوؤوب  وع��م��ل��ه 
دول���ت���ه، ح��ت��ى ر���ش��خ��ت الإم������ارات 
توؤمن  ح�����ش��اري��ة،  دول���ة  مكانتها، 
بقيم ال�شام والت�شامح والتعاي�س، 
وت�شع تنمية ال�شعوب واملجتمعات 
على �شلم اأولوياتها. اليوم مت�شي 
الإم���������ارات ب��ث��ب��ات وج�������دارة على 
ول  وال���ري���ادة  التناف�شية  ط��ري��ق 
49 عاماً  ت��ك��ف��ي  م��ن��ه��م��ا، ل  اأق����ل 
لحتواء طموحاتنا، عازمني على 
كل  وُن�شخر  اإرادة  بكل  من�شي  اأن 

مورد لأن ن�شبح دولة منوذج".

•• اأبوظبي- وام:

هناأ معايل اللواء ركن طيار فار�س 
ق��ائ��د ع��ام �شرطة  امل��زروع��ي  خلف 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأب��وظ��ب��ي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات 
مبنا�شبة  و�شعبها  الإم����ارات  حكام 

اليوم الوطني التا�شع والأربعني.
وق���ال م��ع��ال��ي��ه اإن دول���ة الإم�����ارات 
اأثبتت  باحتادها  املتحدة،  العربية 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الإجن�����ازات 
وال����ت����ف����وق وال���ت���م���ي���ز وال������ري������ادة، 
لتوا�شل ما بداأه الآباء املوؤ�ش�شون، 
ب��ق��ي��ادة امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي���د 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
اآمنوا بفكرة الحتاد  ثراه" الذين 
وت��ع��ا���ش��دوا م��ن اج��ل حتقيق هذا 
احللم بالركيز على توفر احلياة 
ال��ك��رمي��ة لأب��ن��اء الإم�����ارات الذين 
املوؤ�ش�س  القائد  نهج  على  وا�شلوا 

م�شرة اخلر والعطاء والتقدم.
وا�شاف ان م�شرة الحتاد الظافرة 

بني  والتوا�شل  ال�شتمرارية  نتاج 
الفريدة  العاقة  ونتاج  الأج��ي��ال، 
العامرة باحلب والثقة والوفاء بني 
�شعبنا وقيادته، ونتاج تطوير الذات 
ون���ت���اج مواكبة  وامل��ع��رف��ة  وال��ف��ك��ر 
والنفتاح  وم���ت���غ���رات���ه  ال��ع�����ش��ر 
على كل جديد مفيد وك��ل جتربه 
العمل  م�شرة  اأن  وذك���ر  ن��اج��ح��ة. 
رعاية  بف�شل  والأم��ن��ي  ال�شرطي 
ال��ر���ش��ي��دة تتطلع  ال��ق��ي��ادة  ودع����م 
معا�شرة،  ب���روؤي���ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل 
اأبوظبي  ����ش���رط���ة  اأجن��������زت  ف���ق���د 
اأكرث من  2057 وت�شم  مئويتها 
على  يعتمد  اأمنياً  م�شروعاً   50
والتطور  ال���ش��ط��ن��اع��ي،  ال���ذك���اء 
التكنولوجي، كما اأ�شهمت ال�شرطة 
يف  الإح�شائية  للموؤ�شرات  ووف��ق��ا 
اأبوظبي  لإم�����ارة  ال���ري���ادة  حتقيق 

�شمن التناف�شية العاملية.
قيادة  ال����دول����ة  ب���ح���ر����س  وا�����ش����اد 
ع���ل���ى حتقيق  و����ش���ع���ب���ا  وح���ك���وم���ة 
ال���ت���ي توفر  ال�����ش��ام��ل��ة  امل���ن���ج���زات 
الوطن  لأب���ن���اء  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 
الأم����ن والأم����ان  ي�����ش��وده��ا  يف بيئة 
والطماأنينة وبناء ج�شور التوا�شل 
ال��دائ��م ك��ي ت�شل دول���ة الإم����ارات 
اإىل العاملية يف خمتلف الجتاهات 
بناء  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  وال��ت��وج��ه��ات 
ي�شوده  واإن�����ش��اين  ع���امل ح�����ش��اري 

العدل وال�شام والأمن والأمان.

•• اأبوظبي-وام:

اإبراهيم  ب��ن  ح�شني  م��ع��ايل  اأك���د 
احلمادي وزير الربية والتعليم 
اأن���ن���ا يف ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال����� 49 
ن��ط��ال��ع الأم�������س بفخر  ل��ل��دول��ة 
ون��ع��اي�����س احل��ا���ش��ر ب��ث��ق��ة ونرى 

امل�شتقبل م�شرقا باإذن اهلل.
بهذه  ت�شريح  يف  معاليه  وتوجه 

القيادة  اإىل  بالتهنئة  امل�����نا�شبة 
دول����ة  و���ش��ع�����������������ب  ال��ر���ش��������������������ي��دة 

الإمارات .
.موؤكدا اأننا يف هذا اليوم توحدنا 
العزمية ويدفعنا الطموح للعمل 
والأمل والإجناز لأن هذا الوطن 
ب�������الأرواح  ن��ف��ت��دي��ه  اأن  ي�����ش��ت��ح��ق 
ولأننا اأبناء زايد الذي غر�س فينا 

حب الوطن.

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
اأن دولة  امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ت��غ��ر 
ب��ف�����ش��ل روؤى  الإم���������ارات مت��ك��ن��ت 
وتوجيهات ودعم قيادتها الر�شيدة 
خال م�شرتها املمتدة على مدار 
من تقدمي منوذج عاملي  عاما   49
ع��ل��ى ق�����درة ال������دول ع���رب تاحم 
التطور  ع��ل��ى  وق��ي��ادت��ه��ا  اأب��ن��ائ��ه��ا 
حقيقية  نه�شة  وحتقيق  والتقدم 
ال���ق���ط���اع���ات كافة  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
يف  عاملية  مكانة  لنف�شها  وحققت 
اأهمها العمل  العديد من املجالت 

من اأجل البيئة واملناخ.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه بهذه 
امل��ن��ا���ش��ب��ة : " يف ال���ذك���رى ال���� 49 
وزارة  يف  ن���ت���ق���دم  الحت�������اد  ل���ي���وم 
باأ�شمى  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر 
اآي�����ات ال��ت��ه��اين وال���ت���ربي���ك���ات اإىل 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل" و  دب��ي  ال����وزراء حاكم 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

الحتاد  �شكل  التي  دولتنا  قامو�س 
وال����ع����م����ل امل����ت����وا�����ش����ل وال���ط���م���وح 
اأف�شل  م�شتقبل  بناء  يف  والرغبة 
اأ�شا�شا يف قيامها فبداأت من  دائما 
هذه الأر�س الطيبة، لتقدم للعامل 
والنه�شة،  ال���ت���ط���ور  يف  من���وذج���ا 
اعتمادا  الإم����ارات  ب��داأت��ه��ا  م�شرة 
دول  م��ع  ب��ات��ت  والآن  النفط  على 
القت�شادي  ال��ت��ن��وع  يف  ال�����ش��دارة 
والتحول نحو القت�شاد الأخ�شر، 
وا���ش��ت��خ��دام ون�����ش��ر ح��ل��ول الطاقة 
امل��ت��ج��ددة، وزي�����ادة الع��ت��م��اد على 
امل�������ش���ادر ال��ن��ظ��ي��ف��ة ل��ل��ط��اق��ة مع 
ملفاعل  الأوىل  امل��ح��ط��ة  اإط������اق 

براكة النووي".

بحماية  اله��ت��م��ام  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
ال��ب��ي��ئ��ة ���ش��ك��ل حم�����ورا رئ��ي�����ش��ا يف 
العديد  ف��ب��ذل��ت  ال���دول���ة،  م�����ش��رة 
م����ن اجل����ه����ود ال����ت����ي ����ش���اه���م���ت يف 
ت�����ش��دره��ا 8 م���وؤ����ش���رات ع��امل��ي��ة يف 
ومواردها  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  ج��ه��ود 
البيولوجي  وت��ن��وع��ه��ا  الطبيعية 

خال العام املا�شي.
اليوم  ذك�����رى  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأك�����د  و 
الوطني منا�شبة للفخر باملنجزات 
ال��ولء لقيادتنا  و جتديد العهد و 
ال��ر���ش��ي��دة وم��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل بكل 
جهد وتفان لتعزيز تناف�شية دولة 
م�شتقبل  واإي��ج��اد  عامليا،  الإم���ارات 

اأف�شل لاأجيال احلالية واملقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

رف������ع م����ع����ايل ن���ا����ش���ر ب����ن ث���اين 
الب�شرية  امل����وارد  وزي���ر  ال��ه��ام��ل��ي 
التهاين  اأ�������ش������دق  وال����ت����وط����ني 
اليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  وال���ت���ربي���ك���ات 
�شاحب  اإىل   49 ال������  ال���وط���ن���ي 
اآل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 

اهلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 

املجل�س الأعلى حكام المارات.
املنا�شبة:  له بهذه  وق��ال يف كلمة 
والن�����ت�����م�����اء  ال������������ولء  "جندد 
واللتفاف حول قيادتنا الر�شيدة 
الوطن  م�شرة  خلفها  ونوا�شل 
على  عاليا  ترفرف  رايته  لتبقى 
هذه الأر�س الطيبة التي �شتبقى 

�شاهد عيان على حكمة املغفور له 
بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ال��وال��د 
�شلطان اآل نهيان الذي تعاهد مع 
امل�شي  على  اهلل  رحمهم  اخ��وان��ه 
ق���دم���ا يف اع������اء �����ش����اأن الحت�����اد 
كفيلة  ك����ان����ت  ���ش��ل��ب��ة  ب���ع���زمي���ة 
والتحديات  ال�شعوبات  بتذليل 
التاأ�شي�س  م��رح��ل��ة  راف��ق��ت  ال��ت��ي 

وما بعدها".
اليوم  ه����ذا  يف  "اننا  واأ������ش�����اف: 
تاأ�شي�س  اع��ت��زاز  ب��ك��ل  ن�شتح�شر 
���ش��ع��ور الفخر  دول��ت��ن��ا وي��غ��م��رن��ا 

بحا�شرها حيث تزداد الإجنازات 
وتكرب معها الطموحات مب�شتقبل 
ا����ش���راق���ا ومت����ي����زا لوطن  اأك������رث 
الت�شامح يف ظل قيادتنا الر�شيدة 
التي تعمل دوما على توفر رغد 
قيمة  واع���اء  للمواطن  العي�س 
الن�����ش��ان وت��ع��زي��ز ال��ب��ن��ي��ان حتى 
اأ���ش��ب��ح��ت دول���ة الم�����ارات ماذا 
والعي�س  ال��ع��م��ل  يف  ط��ام��ح  ل��ك��ل 
ثقافات  خم��ت��ل��ف  م����ن  ال����ك����رمي 

العامل.
�شيبقى  زايد"  "اإرث  ان  واأك�����د 

•• دبي -وام:

حممد  م�����ط�����ر  م������ع������ايل  ت������ق������دم 
ورئي�س  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال���ط���اي���ر 
الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�س 
والتربيكات  بالتهنئة  واملوا�شات 
ملقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  اهلل"و�شاحب  "حفظه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�شلحة ، واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو 
لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
مبنا�شبة  وذل����ك  الإم�������ارات  ح��ك��ام 

والأربعني  التا�شع  الوطني  ال��ي��وم 
لقيام احتاد دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
وقال معاليه يف كلمة بهذه املنا�شبة 
ال�شعيدة،  املنا�شبة  ه���ذه  حت��ل   "
ودولة الإم��ارات ت�شتعد للخم�شني 
ب����روؤي����ة طموحة  ال���ق���ادم���ة،  ���ش��ن��ة 
وت�شتكمل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ت�����ش��ت�����ش��رف 
لتعزيز  والتنمية  ال��ب��ن��اء  م�����ش��رة 
التناف�شية العاملية لدولة الإمارات 
اأنه  املجالت".. موؤكدا  يف خمتلف 
على الرغم من التحديات العاملية 
كورونا،  ج��ائ��ح��ة  ف��ر���ش��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
فاإن دولة الإم��ارات �شهدت حتقيق 
اإجن������ازات ن��وع��ي��ة، اأه��م��ه��ا اإط���اق 
مهمة  اأول  يف  الأمل"  "م�شبار 
عربية اإىل املريخ لدرا�شة الطق�س 
الأحمر، وجناح  الكوكب  يف  واملناخ 

املحطة  م��ف��اع��ل  ت�����ش��غ��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة 
الأوىل يف م�شروع حمطات "براكة" 
للطاقة النووية ال�شلمية، وتد�شني 
 2020 مل�شار  الر�شمي  الت�شغيل 
ملرو دبي، الذي ميتد من حمطة 
اإىل  جبل علي على اخلط الأحمر 
حمطة اإك�شبو 2020، بطول 15 
حمطات،  �شبع  وي�شم  كيلومرا، 

بتكلفة بلغت 11 مليار درهم.
واأ�����ش����اف " ���ش��ي��ب��ق��ى ال���ث���اين من 
وجدان  يف  را�شخا  يوما  دي�شمرب، 
اأب��ن��اء الإم����ارات وم��و���ش��ع فخرهم 
واع��ت��زازه��م، ف��ف��ي ه���ذا ال��ي��وم من 
عام 1971 اأعلن قيام احتاد دولة 
ليقدم  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ل��ل��ع��امل ال���ع���رب���ي من���وذج���ا رائ����دا 
للتجربة الوحدوية، لتنطلق بعده 
م�شرة البناء والتنمية والتقدم يف 

املغفور  ي��د  على  امل��ب��ارك��ة  النه�شة 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  لهما 
ن��ه��ي��ان، وال�����ش��ي��خ را���ش��د ب��ن �شعيد 
ثراهما"،  اهلل  "طيب  م��ك��ت��وم  اآل 
املوؤ�ش�شني،  الآب������اء  خ��ط��ى  وع���ل���ى 
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ي����ق����ود 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�شمو  اهلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة ، منظومة 
حيث  ال�شاملة،  والتنمية  التطور 
ح��ق��ق��ت الإم�����������ارات ال���ع���دي���د من 
والتنموية  القت�شادية  الإجن��ازات 

•• اأبوظبي-وام:

عبدالرحمن  ح��م��د  م���ع���ايل  ق����ال 
املدفع الأمني العام ل�شوؤون املجل�س 
�شوؤون  وزارة  يف  ل��احت��اد  الأع��ل��ى 
منا�شبة  ذك����رى  يف  اإن����ه  ال��رئ��ا���ش��ة 
ي�شرفني  ال���ق���ل���وب  ع���ل���ى  ع����زي����زة 
التهاين  اآي�������ات  اأ����ش���م���ى  اأرف�������ع  اأن 
ال�شمو  �شاحب  مل��ق��ام  وال��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

اهلل"  "حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
و�شاحب  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
واأ�شاف  الإم������ارات.  الأع��ل��ى ح��ك��ام 

الوطني  اليوم  يف  كلمة  يف  معاليه 
ال�� 49 اأن الثاين من دي�شمرب، يوم 
ال�شرة  بالعرفان،  فيه  ن�شتح�شر 
له  املغفور  الدولة  ملوؤ�ش�س  العطرة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
الذين  املوؤ�ش�شني،  الآب���اء  واإخ��وان��ه 
لدولة  ال��ق��وي��ة  ال��ل��ب��ن��ات  و���ش��ع��وا 
اأمن  من  تعي�شه  مبا  الأمم  نفاخر 
وا�شتقرار ورفاه و�شعادة.. يوم نعرب 
وقيمها  بدولتنا  اعتزازنا  عن  فيه 

اأ�ش�شت له  ومبادئها الرا�شخة، وما 
التعاي�س  يف  ي��ح��ت��ذى  من����وذج  م��ن 
والت�شامح والعطاء الإن�شاين.. ويف 
ه��ذا ال��ي��وم، ال���ذي ي��واف��ق الذكرى 
التا�شعة والأربعني لإعان احتادنا 
وتاأ�شي�س دولتنا، جندد عهد الولء 
الر�شيدة، راجني من اهلل  لقيادتنا 
اأن ينعم على دولتنا  القدير  العلي 
والأمن  واخل��ر  بال�شداد  و�شعبها 

والرخاء".

بحكمة  املنيع  ال��وط��ن  اهلل  ب��ع��ون 
وروؤية قيادتنا الر�شيدة وبتكاتف 

كل اأبنائه.

التي  وال��ع��م��ران��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
مرموقة،  مكانة  لع��ت��اء  اأهلتها 
ومت��ت��ع��ه��ا مب���رك���ز جت�����اري وم���ايل 
الدور  اإىل  اإ�شافة  عاملي،  و�شياحي 
ل��اإم��ارات يف مد  ال��ب��ارز  الإن�شاين 
والأ�شدقاء  ل��اأ���ش��ق��اء  ال��ع��ون  ي��د 
العامل لتخفيف  اأنحاء  يف خمتلف 

معاناتهم من منطلق اإن�شاين".
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•• دبي-الفجر:

اآيات التهاين والتربيكات اإىل  اأ�شمى  رفعت القيادة العامة ل�شرطة دبي، 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و  اأخ��ي��ه ���ش��اح��ب  حفظه اهلل، واإىل 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ال�شمو  اأ�شحاب  اإخ��وان��ه��م  واإىل  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، واأولياء العهود، ول�شعب الإمارات 
واملُقيمني على اأر�س هذا الوطن املعطاء، مبنا�شبة مرور 49 عاماً على 
قيام احتاد دولة الإم��ارات. وبهذه املنا�شبة الوطنية، قال معايل الفريق 
بهذا  الحتفال  اإن  دبي:”  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد 

اليوم التاريخي من كل عام، هو احتفال مب�شرة ريادية عظيمة لدولة 
م��ن حتقيق  ال��زم��ان  م��ن  ف��رة وج��ي��زة  الر�شيدة خ��ال  متكنت قيادتها 
الرخاء وال�شعادة ل�شعبها وللُمقيمني على اأر�شها الطيبة، لتغدو منوذجاً 
اأجمع.  العامل  اأم��ام دول  الت�شامح والأم��ن والأم��ان  عاملياً يحتذى به يف 
تابع معاليه: اإن الحتفال بهذا اليوم يف كل عام ميثل فر�شة غالية على 
قلوب اأبناء الوطن نتذكر خالها جهود قادتنا املوؤ�ش�شني يف و�شع حجر 
احلب  ر�شائل  لنبث  اليوم  هذا  ون�شتثمر  القوي،  الحت��اد  لبناء  الأ�شا�س 
اأن  والولء لدولتنا احلبيبة وقيادتنا الر�شيدة، وجندد فيها العهد على 
قادوا  الذين  وحلكامنا  الطاهر  ال��رثى  لهذا  بارين  واأبناء  اأوفياء  نبقى 
الوطن من عهد الحت��اد اإىل عهد ال��ري��ادة والزده���ار وال��رف��اه، وجعلوا 
الدولة جبًا را�شخاً يف مركز الثقل العاملي والدويل، ومطمحاً لكل من 
واأ�شاف  ُمت�شامح ي�شوده الأمن والأم��ان.  بالعي�س و�شط جُمتمع  يرغب 

اإل  يتاأّتى  اأن الإخا�س للوطن والنتماء له ل  اأن نتذكر  معاليه: لبد 
والتعليمات  النافذة  الأنظمة  باتباع  بالرجال،  تليق  حقيقية  اأفعال  عن 
الوطن  الأمانة واحلر�س على  احلفاظ على مكت�شبات  واأداء  ال�شادرة، 
واإجنازاته، واأن املواطنة احلقة تعني اأن نعمل جميعاً متكاتفني حلماية 
وطننا واحلفاظ  على رايته خفاقة �شاخمة يف كافة املحافل الدولية وبني 
كل الأمم. وقال الفريق املري: يف هذا اليوم التاريخي ندعو اهلل عز وجل 
اأن يحفظ دولتنا وعلمنا ورئي�شنا �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، و�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
واأخيه �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، واإخوانهم 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام الإم��ارات، واأولياء 
اأبنائنا.  الغايل على قلوبنا وقلوب  لنا ولوطننا  العهود، ويجعلهم ذخراً 
وختم معاليه: اإن احتفالت الدولة هذا العام باليوم الوطني 49 تاأتي 

ي�شهدها  ا�شتثنائية  يف ظل ظروف 
فرو�س  مواجهة  يف  اأجمع  العامل 
)كوفيد-19(،  املُ�شتجد  ك��ورون��ا 
كل  �شامة  على  للحر�س  ون��ظ��راً 
فاإن ندعو اجلميع  وُمقيم  مواطن 
والقوانني  الأن���ظ���م���ة  اإت����ب����اع  اإىل 
والإج���راءات الح��رازي��ة الوقائية 
من منع للتجمعات واحلفاظ على 
واحلر�س  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 
ال��ك��م��ام��ات وغرها،  ارت�����داء  ع��ل��ى 

واأن ن�شتغل هذه الفر�شة للتعبر عن حبنا لوطننا الغايل يف اأمن واآمان 
و�شامة.

القيادة العامة ل�شرطة دبي ُتهنئ قيادة و�شعب االإمارات باليوم الوطني الـ 49

زكي ن�شيبة: اإجنازات االإمارات �شيخلدها التاريخ بحروف من ذهب

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم احتفاًل افرتا�صيًا – عن بعد – مبنا�صبة اليوم الوطني الــــ 49 

�شيف بدر القبي�شي : االإمارات اأر�شت اأجنح جتربة �شيا�شية واقت�شادية وب�شرية واإمنائية عرفها التاريخ املعا�شر

النائب العام للدولة: اليوم الوطني يوم جميد اأر�شيت فيه دعائم م�شروع وطني وجتربة ح�شارية ال مثيل لها

دار الرب تهنئ قيادة الدولة و�شعب االإمارات باليوم الوطني الـ »49«

عمر العلماء: يف اليوم الوطني الـ49
 نحتفي مب�شرية تنموية مت�شارعة واإجنازات متجددة

طار�س املن�شوري: االإمارات رمز للمحبة واملودة والتعارف والتاآلف

واأ�شاف: “نفتخر باأن الحتفال باليوم 
�شُي�شكل  والأرب���ع���ني  التا�شع  ال��وط��ن��ي 
لاحتفاء  ال���ش��ت��ع��داد  ب���داي���ة  ن��ق��ط��ة 
 ،2021 ال��ع��ام  يف  ال��ذه��ب��ي  باليوبيل 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف  وان��ق�����ش��اء 50 ع���ام���اً 

اليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ك��ل��م��ة  يف  وق�����ال 
اإن   .. ل���ل���دول���ة  ال�49  ال���وط���ن���ي 

مقاِم �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  اآل مكتوم،  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة، رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء، ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب 
الأع�����ل�����ى ل����احت����اد ح����ك����ام دول����ة 

•• اأبوظبي-وام:

العلماء  �شلطان  عمر  م��ع��ايل  اأك���د 
ال�شطناعي  للذكاء  الدولة  وزي��ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����ش��اد 
الإمارات  دولة  اأن  بعد،  العمل عن 
التنموية  م�������ش���رت���ه���ا  ت����وا�����ش����ل 
امل���ت�������ش���ارع���ة ورف����ده����ا ب����اإجن����ازات 
القيادة  روؤى  ظ����ل  يف  م���ت���ج���ددة 
ال���ر����ش���ي���دة ودع���م���ه���ا ال���احم���دود 
والكفاءات  وال���ط���اق���ات  ل��ل��ق��درات 
الوطنية، وتركيزها على ال�شتثمار 
خلدمة  احلديثة  التكنولوجيا  يف 

املجتمع وبناء م�شتقبل اأف�شل.

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل”و�شاحب  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 
ل��احت��اد ح��ك��ام الإم������ارات، و�شمو 
اأن يعيدها  اأولياء العهود.. متمنياً 
اهلل ع��ل��ى ق��ي��ادة و���ش��ع��ب الإم����ارات 

مبزيد من التقدم والزدهار.

•• دبي-الفجر:

قال �شعادة طار�س املن�شوري مدير 
اليوم  “نحتفل  دب��ي،  ع��ام حماكم 
والأربعنَي  التا�شع ِ باليوم الوطني 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة 
ال�������ش���ع���وب���ات يف ظل  ك�����ل  رغ������م 
فاإننا  ك���ورون���ا،   جائحة  م��واج��ه��ة 
ق����د ا���ش��ت��ط��ع��ن��ا ب��ف�����ش��ل م����ن اهلل 
اأزم���ة  اإدارة  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ن��ا 
اجل��ائ��ح��ة ب��ن��ج��اح، واأث��ب��ت��ت دولة 
الدول  مقدمة  يف  اأن��ه��ا  الإم����ارات 
ال���ت���ي مت���ي���زت ب���ن���ج���اح اإدارت�����ه�����ا، 
اأرف����َع  اأن  وي�����ش��رف��ن��ي  وي�����ش��ع��دين 
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  مقام  اإىل 
نهيان،  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 
اإىل  و  اهلل،  الدولة، حفظه  رئي�س 

•• اأبوظبي - وام:

اأك����د م��ع��ايل زك���ي اأن�����ور ن�����ش��ي��ب��ة وزير 
الوطني  اليوم  دولة يف كلمة مبنا�شبة 
اإجنازات  ان  للدولة  والأربعني  التا�شع 
بحروف  التاريخ  �شُيخلدها  الإم���ارات 

من ذهب.
بالذكرى  احتفالنا  “ياأتي  واأ���ش��اف: 
الوطني  ل��ل��ي��وم  والأرب����ع����ني  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
عن  لُيعلن  العربية  الم����ارات  ل��دول��ة 
للخم�شني  ال�شتعداد  عام  انتهاء  قرب 
ال��������ذي ����ش���ه���د اإجن������������ازات اإم����ارات����ي����ة 
ذهب،  من  بحروف  التاريخ  �شُيخلدها 
ح���ي���ث مت���ّك���ن���ت ال����دول����ة م����ن اإط�����اق 
ل�شتك�شاف  الإم���ارات���ي  الأم���ل  م�شبار 
براكة  حمطة  وت�شغيل  امل��ري��خ،  كوكب 
وحتقيق  ال�شلمية،  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
التعليم  القيا�شية يف قطاعات  الأرق��ام 

وال�شحة  احل���ي���اة  وج�����ودة  وال��ث��ق��اف��ة 
والتنمية الب�شرية والنمو القت�شادي 
والتناف�شية القت�شادية وفقا للمعاير 
“غر  العاملية. وم�شي معاليه يقول: 
قدرة  على  اعجازا  �شهد  العام  ه��ذا  ان 
التفوق عامليا يف مواجهة  الم��ارات يف 
جائحة كورونا وحتقيق اعلى معدلت 
ال�شامة والوقاية من الوباء وتقدمي 
امل�شاعدات  من  1328 طناً  اأكرث من 
من  اأك�����رث  اإىل  وال��ط��ب��ي��ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
العاملية  ل��ل��ج��ه��ود  دع��م��اً  دول����ة،   111
كورونا  ف��رو���س  انت�شار  م��ن  احل���ّد  يف 
اّتخاذ  مع   ،”19  - “كوفيد  امل�شتجد 
للُمحافظة  اإج��راءات �شجاعة وجريئة 
الوطني حتقيقاً  القت�شاد  ركائز  على 
ملواطني  والطماأنينة  العدل  لل�شعادة، 
املقيمني  ول��ك��اف��ة  الم�����ارات احل��ب��ي��ب��ة 

على اأر�شها اخلّرة«.

امل�شتقبل  وا�شت�شراف  التنمية  م�شرة 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة “حفظه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”، 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”،  “رعاه 
ن��ه��ي��ان، ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة، 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، 
التي اأبرزت قدرة الإمارات على الدوام 
عندما  وال��ري��ادة  وال��ت��ف��ّوق  النجاح  يف 
اإىل  التحديات  بتحويل  الأم���ر  يتعّلق 
�شماناً  وال��ت��ط��وي��ر  ل����اإب����داع  ف��ر���س 
ل���ت���وف���ر اأرق��������ى م�������ش���ت���وي���ات احل���ي���اة 
الرغيدة ل�شعبها وبناء م�شتقبٍل واعٍد 

لأبناء المارات املخل�شني.

اإذ  الحت��ادي��ة  ال��ع��ام��ة  النيابة  اأن  اإىل 
ف��اأن��ه��ا جتدد  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  حتتفل 
الر�شيدة،  ل��ل��ق��ي��ادة  وال����وف����اء  ال�����ولء 
عملها  م�شرة  موا�شلة  على  وتعاهد 
الذي  احل�����ش��اري  ال��ت��ط��ور  درب  ع��ل��ى 
ت�شهده دول��ة الإم��ارات يف ظل القيادة 
العدالة  حتقيق  ت��ويل  ال��ت��ي  احلكيمة 
القانون  ���ش��ي��ادة  وت��ر���ش��ي��خ  وت��اأك��ي��ده��ا 
واحة  الإم���ارات  لتغدو  اهتمامها،  جّل 
واأم��ن وا�شتقرار. وتوجه  اأم��ان و�شام 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب 
ال���وط���ن���ي���ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ب���اأ����ش���م���ى اآي�����ات 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  ال��ت��ه��اين 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل”و�شاحب  “حفظه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د امل�����ش��ت�����ش��ار ال��دك��ت��ور ح��م��د �شيف 
اأن  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ال�شام�شي 
هذا  ي��اأت��ي  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  احتفالنا 
اليوبيل  اأع����ت����اب  ع��ل��ى  ون���ح���ن  ال���ع���ام 
متكنت  التي  دولتنا  عمر  من  الذهبي 
كبرة،  تنموية  اإجن����ازات  حتقيق  م��ن 
املوؤ�ش�شون،  الآب����اء  ب����داأه  م��ا  ل��ت��وا���ش��ل 
املوؤ�ش�س،  الوالد  بجانب  وقفوا  الذين 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن �شلطان 
عند  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
والإع��ان عن قيامها  الدولة  تاأ�شي�س 
1971، حني  دي�شمرب  الثاين من  يف 
يوم  الوحدة يف  على  اإرادتهم  اجتمعت 
دع���ائ���م م�شروع  ف��ي��ه  اأر����ش���ي���ت  جم��ي��د 
وط��ن��ي خ��ال�����س وجت��رب��ة ح�����ش��اري��ة ل 
ل���ه���ا، ج���وه���ره���ا ه���وي���ة وطنية  م��ث��ي��ل 
وتقاليد اأ�شيلة، وعملوا باإخا�س من 
اأج��ل بناء وطن عزيز ينعم فيه �شعبه 

قيادتنا  لتم�شي  والزده�����ار،  ب��الأم��ن 
الر�شيدة على النهج ذاته بعزم واإرادة، 
امل�شتقبل،  ت�����ش��ت�����ش��رف  ث��اق��ب��ة  وروؤي������ة 
لتغدو دول��ة الإم���ارات عامة م�شيئة 
يف خ��ارط��ة ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث التطور 
امل�شت�شار  اأك��د  كما  والتنمية.  والنماء 
ال���دك���ت���ور ح��م��د ���ش��ي��ف ال�����ش��ام�����ش��ي يف 
ال�49  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  كلمة 
الوطني  ال��ي��وم  منا�شبة  اأن  ل��ل��دول��ة.. 
حتمل يف طياتها معاين ودللت عدة 
الإماراتيني  وح��دة  جمملها  يف  ت��وؤك��د 
وحا�شراً  ما�شياً  وامل�شر  ال��ه��دف  يف 
وم�����ش��ت��ق��ب��ًا، وم�������ش���ارك���ة اجل��م��ي��ع يف 
حماية الوطن واإعاء بنيانه واحلفاظ 
حر�س  على  وت��اأك��ي��داً  املكت�شبات،  على 
م�شرة  موا�شلة  على  الإم���ارات  اأب��ن��اء 
لتحقيق  وال�����ش��ع��ي  وال��ت��ط��ور  ال��ت��ق��دم 
الريادة يف كافة املجالت، وبذل املزيد 
الدولة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  اجل���ه���د  م���ن 
ودول��ي��اً، م�شراً  البارز حملياً  ودوره��ا 

اأ�شحاب  واإخوانهم   ، امل�شلحة  للقوات 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد 
حكام الإمارات، متمنياً لدولة الإمارات 
مزيداً من التقدم والزده��ار وتر�شيخ 
دعائم م�شارها التنموي للحفاظ على 

مكانتها الرائدة بني الأمم.

وا�شعة  خطوات  الوطنية  م�شرتنا 
اإىل الأمام ، كما حتمل هذه املنا�شبة 
والعتزاز   الفخر  م�شاعر  املجيدة 
احلكيمة،  ل���ل���ق���ي���ادة  والم����ت����ن����ان 
راأ�شهم  وع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ني  ول��ل��ق��ادة 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
ث��راه«، والآباء  اآل نهيان »طيب اهلل 
دولة  نه�شة  بنوا  الذين  املوؤ�ش�شون 
الإمارات ، وحققوا تطلعات ال�شعب 
ال��وح��دة والحت����اد والتاحم  ن��ح��و 
املجتمعي ،  حتى اأ�شبحت الإمارات  
الأمم  ب������ني  ي����ح����ت����ذى  من������وذج������ا 
العربية  ملجتمعاتنا  وذخ��را  وحافزا 

•• دبي-الفجر:

اأ�شمى  ال�����رب   دار  ج��م��ع��ي��ة  رف���ع���ت 
اآي������ات ال���ت���ه���اين وال���ت���ربي���ك���ات اإىل 
مقام  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شاحب  واأخ����ي����ه  اهلل”،  “حفظه 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اأع�شاء  ال�����ش��م��و  واأ����ش���ح���اب  اهلل”، 
ل����احت����اد حكام  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  الإم����ارات، 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  امل�شلحة 
واإىل  احلكام،  ون��واب  العهود  اأولياء 
�شعب دولة الإمارات واملقيمني على 
الطيبة، مبنا�شبة احتفالت  اأر�شها 
باليوم  ال����وط����ن  واأب�����ن�����اء  ال����دول����ة 

الوطني التا�شع والأربعني. 
خليفة  خ���ل���ف���ان  امل���ه���ن���د����س  وق�������ال 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  امل�����زروع�����ي 
الإم����ارات  اأن  الرب”  “دار  جمعية 
حت���ت���ف���ل م����ع اأب���ن���ائ���ه���ا يف -ال����ي����وم 
باإجنازاتها   -”49“ ال����  ال��وط��ن��ي 

واملراكمة،  املتوا�شلة  احل�شارية 
امل��ا���ش��ي��ة، وحتتفي  ال��ع��ق��ود  خ���ال 
املت�شارعة،  التنموية  مبكت�شباتها 
موا�شلة  على  والعهد  العزم  وتعقد 
العمل وم�شاعفة اجلهود واحل�شاد 
يف خدمة الوطن وتقدمه والرتقاء 
به، وجتدد البيعة والولء لقيادتها 
الهوية  ن���ر����ش���خ  ف��ي��م��ا  ال���ر����ش���ي���دة، 
ل��ل��دول��ة ول��ه��ذا الوطن  والن��ت��م��اء 
جميعا  بقلوبنا  امل��ح��ف��وف  ال��ع��زي��ز، 

واأرواحنا.
الوطني  ال��ي��وم  اأن  امل��زروع��ي  وراأى 
حمطة  ه�����و  الإم�������������ارات  دول�������ة  يف 
ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ���ش��ن��وي��ة ل��درا���ش��ة ما 
حتقق من اإجنازات وتنمية، وقيا�س 
الوطن على  اإليه يف هذا  ما و�شلنا 
وال�شتدامة  التنمية  ودرج��ات  �شلم 
وال����ت����ق����دم ال���ع���ل���م���ي واحل���������ش����اري 
وفل�شفة  ن���ه���ج  ظ����ل  يف  ال�������ش���ام���ل، 
قيادتنا،  وتوجيهات  وروؤي��ة  دولتنا، 
اأي�شا حمطة لتجديد الطاقة  وهو 
روح  واإط��اق  الهمم  و�شحذ  والعزم 
ومبتكرة  خ��اق��ة  واأف���ك���ار  ج���دي���دة 
اجلاد،  التنموي  الوطني  العمل  يف 
العلمي  والبحث  العلم  على  القائم 
دفع  نحو  املتخ�ش�شة،  وال��درا���ش��ات 

والإ�شامية وجلميع بلدان العامل، 
بادنا  ع��ل��ى  اهلل  ي���دمي  اأن  اآم���ل���ني 
الغالية عزها وجمدها وخرها، واأن 
يف ظل  اأع��ي��اداً  اأيامها  يجعل جميع 
الر�شيدة،  وقيادتنا  الكرام  حكامنا 
واأن يحفظهم من كل �شوء ومكروه 
واأن يرحم �شهداء الوطن وي�شكنهم 
جميل  اأهلهم  ويلهم  جناته  ف�شيح 

ال�شرب وال�شلوان.
�شهيل  ق�����ال حم���م���د  وم�����ن ج���ان���ب���ه 
امل��������ه��������ري، امل�������دي�������ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الوطني”  “اليوم  اإن  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة: 
يج�شد ال�شخ�شية الوطنية الفاعلة 
لأبناء دول��ة الإم���ارات، ويعك�س روح 
وي�شكل  ف��ي��ه��م،  احل���ي���ة  الإم���������ارات 
لهذا  ل���ل���وف���اء  م���ت���ج���ددة  ف���ر����ش���ة 
النتماء  وتر�شيخ  الطيب،  ال��وط��ن 
له وتعزيز الولء لقيادته الر�شيدة، 
موؤكدا: “نحن على العهد باقون يف 
خدمة الإمارات و�شعبها وحا�شرها 
وم�شتقبلها، ما�شون يف ظل �شيا�شة 
التنموي  العمل  يف  ونهجها  الدولة 
واملجتمعي،  والإن�����ش��اين  واخل���ري 
والبتكار  الإب���������داع  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م 
والو�شطية  وال��ت�����ش��ام��ح  وامل���ث���اب���رة 

والعتدال«.    

للوطن،  ال������ولء  ع��ه��د  ال��غ��ال��ي��ة 
احلكيمة،  لقيادتنا  والإخ��ا���س 
وتاريخه  الإم�����������ارات،  ول�����ش��ع��ب 
ال����ع����ري����ق، وح����ا�����ش����ره امل����زده����ر، 

وم�شتقبله الزاخر بالإجنازات.  
وقال �شعادته: اإن احتفالنا باليوم 
الوطني العظيم هو وقفة عرفان 
املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ  للوالد 
الذي  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
رف����ع راي�����ة الحت������اد خ��ف��اق��ة مع 
اأخ����وان����ه ح���ك���ام الإم���������ارات، وهو 
تعبر عن الفخر ب�شعب الإمارات 
ال��ذي ع��زز اأرك���ان الحت���اد، واآمن 
وه����و طاقة   ، واأه�����داف�����ه  ب��ق��ي��م��ه 

للخم�شني ، وهذا بحد ذاته ي�شكل 
لنا يف بلدية مدينة اأبوظبي حافزاً 
اجلهود،  من  املزيد  لبذل  ودافعاً 
وامل�شي قدماً يف تعزيز اخلدمات 
الأف���ك���ار  ، وامل�����ش��اه��م��ة يف ط����رح 
امل�شاريع  وت��ن��ف��ي��ذ   ، الإب���داع���ي���ة 
التي ت�شت�شرف امل�شتقبل ، وتكون 
واخلطط  الطموحات  ق��در  على 
الكبرة  ال�شراتيجية  وال��روؤي��ة 
احلكيمة،  قيادتنا  ر�شمتها  التي 
البلدية  منت�شبي  ج��م��ي��ع  داع���ي���اً 
لبذل اأق�شى الطاقات، وامل�شاهمة 
 ، الفعالة يف دفع عجلة التطوير 

وحتقيق الزدهار املن�شود. 

•• اأبوظبي-الفجر:

القبي�شي  ب��در  �شيف  �شعادة  رف��ع 
مدينة  ل���ب���ل���دي���ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
التهاين  اآي�����ات  اأ���ش��م��ى  اأب���وظ���ب���ي 
�شاحب  ح�شرة  اإىل  والتربيكات 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واإىل   ، اهلل” 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
واأ�شحاب  اهلل”،  “رعاه  امل�شلحة 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ  ال�شمو 
الأعلى لاحتاد حكام الإمارات .. 
اأولياء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب 
ال��ع��ه��ود.. ون���واب احل��ك��ام.. واإىل 
اليوم  مبنا�شبة  الإم�����ارات  �شعب 
الوطني التا�شع والأربعني لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
ج��اء ذل��ك خ��ال الحتفال الذي 
– عن  نظمته البلدية افرا�شياً 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة   – بعد 

التا�شع والأربعني.  
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ���ش��ع��ادت��ه  وج����دد   

اإيجابية لبذل املزيد من اجلهود 
لتحقيق الإجنازات واملعجزات يف 

وطن الام�شتحيل.
تاأكيد  اح��ت��ف��ال��ن��ا  اإن   : واأ����ش���اف 
التي  ال�شام واملحبة  ر�شالة  على 
وفخر  الحت�����اد،  دول����ة  تنتهجها 
ال��ت��ي حققتها  ال��دول��ي��ة  ب��امل��ك��ان��ة 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
غ�شون عقود قليلة لت�شابق اأعرق 

احل�شارات والدول وت�شبقها.
دولة  – اأن  – ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����ار 
اأجن������ح جتربة  اأر�����ش����ت  الحت�������اد 
وب�شرية  واق��ت�����ش��ادي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
عرفها  واإمن����ائ����ي����ة  واإن�������ش���ان���ي���ة، 

املنا�شبة  ب��ه��ذه  �شعادته  رف��ع  كما 
ال���غ���ال���ي���ة اأ����ش���م���ى واأن�����ب�����ل اآي�����ات 
ال���وف���اء وال�����ش��ك��ر والم��ت��ن��ان اإىل 
البوا�شل،  امل�شلحة  قواتنا  اأبطال 
وال�����ش��ه��داء الأب����رار ال��ذي��ن حموا 
راي����ة الحت�����اد، وح��اف��ظ��وا عليها 
وغر�شوا  �شاخمة،  خفاقة  عزيزة 
�شعب  اأب����ن����اء  ق���ل���وب  يف  الأم��������ان 
يزالون  وم���ا  وك���ان���وا  الإم��������ارات، 
����ش���ن���داً ل��ك��ل م�����ش��ع��ى ف��ي��ه اخلر 

وال�شام وال�شتقرار .
الإعجاب  ب��ك��ل   : ���ش��ع��ادت��ه  وت��اب��ع 
وال���ف���خ���ر ن����رف����ع اأ������ش�����دق اآي�����ات 
دفاعنا  خلط  والتقدير  العرفان 

واأ�شبحت  امل���ع���ا����ش���ر،  ال���ت���اري���خ 
تعزيز  اإىل  ���ش��ب��اق��ة  الإم����������ارات 
وُم�شاِركًة  الإن�شانية،  احل�����ش��ارة 
التطوير  رك����ب  دف����ع  يف  م���وؤث���رة 
واإقليمياً وعاملياً،  وال�شام حملياً 
وو�شل اأبناء الإمارات بكل اقتدار 
مكانتهم  واأث��ب��ت��وا  ال��ف�����ش��اء،  اإىل 
اأج����ل  م����ن  ال���ع���ام���ل���ة  الأمم  ب����ني 
اإ�شعاد الب�شرية، وتر�شيخ ال�شام 

والت�شامح بني جميع ال�شعوب.
باليوم  احتفالنا  اأن  �شعادته  واأكد 
ال���وط���ن���ي ال���ت���ا����ش���ع والأرب�����ع�����ني 
اأه���م���ي���ة كبرة  ي��ك��ت�����ش��ب ح���ال���ي���اً 
ال�شتعداد  عام  مع  يتزامن  كونه 

الت�شحيات  ي��ب��ذل  ال���ذي  الأول، 
يف �شبيل مواجهة جائحة كورونا، 
وحت�شني املجتمع �شد هذا الداء، 
وجهودهم  لعطاءاتهم،  وال�شكر 
اأن  اأج��ل  اجل��ب��ارة، و�شربهم م��ن 
نبقى يف �شحة و�شعادة ، فلهم منا 

كل الحرام والإكبار.

التا�شع  الوطني  باليوم  احتفالنا 
والأرب��ع��ني يتزامن ه��ذا ال��ع��ام مع 
اجلهات  كافة  وا���ش��ت��ع��دادات  جهود 
احلكومية يف الدولة لت�شريع وترة 
لتعزيز  واإجن����ازات����ه����ا  م�����ش��اري��ع��ه��ا 
العاملية  وم��ك��ان��ت��ه��ا  ال���دول���ة  ري����ادة 
للخم�شني،  ال����ش���ت���ع���داد  ع�����ام  يف 
واأهداف  القيادة  روؤى  يحقق  مب��ا 
باأن تكون الدولة  الإم��ارات  مئوية 
ال��ع��امل يف جميع  اأف�����ش��ل دول  م��ن 
عام  بحلول  وامل��ج��الت  القطاعات 
باأ�شمى  معاليه  وتوجه   .  2071
اآيات التهنئة بهذه املنا�شبة الوطنية 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ع��زي��زة، 

واإىل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
�شمو  واإىل   ، العهود  اأول��ي��اء  �شمو 
ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
اإمارة  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�شد 
دب�����ي، و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائِب  اآل مكتوم،  را�شد  حممد بن 
ح��اك��م دب����ي، رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
الق�شائي، مبنا�شبة هذه الذكرى 
الإمارات  اأه��ل  قلوب  على  الغالية 
على  عاماً  واأرب��ع��نَي  ت�شعٍة  مب��رور 
الحتاد  لدولة  والزده���ار  الرخاء 
التي اأ�ش�شها وبناها رجاٌل �شدقوا 
ما عاهدوا اهلل عليه وجعلوا اأبناء 
امل��رات��ب بني  اأعلى  ه��ذا الوطن يف 

اأقرانهم على م�شتوى العامل.«.
دولة  ق����ادة  “اإن  ���ش��ع��ادت��ه،  وق����ال   
الإم���ارات - حفظهم اهلل ورعاهم 
والنماء  اخلر  م�شرة  وا�شلوا   -

••الذيد-الفجر:

والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  جمل�س  رئي�س  املحيان  را�شد  �شعادة  ق��ال 
باملنطقة الو�شطى  احتفالنا بهذا اليوم هو وقفة عز وكرامة واإجال ملوؤ�ش�شي 
الحتاد ولكل من اآمن بنهج الوحدة ولكل من �شاهم يف اإعاء راية الوطن 

ل�شعب  وال�شتقرار  الرفاهية  وحتقيق 
املنا�شبة  ه��ذه  ن�شتثمر  كما  الإم���ارات 
ال��غ��ال��ي��ة ل��ن��ق��دم ال��ت��ح��ي��ة والإج�����ال 
لدماء �شهدائنا الأبرار الذين قدموا 
ماحم الفداء من اأجل اأمن الوطن 

وللدفاع عن اإجنازات الإمارات.
التي  ال�شاملة  التنمية  املحيان  وا�شار 
ك��ان��ت ول  الإم�������ارات   دول����ة  حققتها 
املبدع والإ�شرار  انعكا�شا للفكر  تزال 
وال�شر  وال��ت��م��ك��ني  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى 
ق��دم��ا على ط��ري��ق الزده����ار والنماء 

من قبل قيادة الدولة حفظهم اهلل. 
ب���اأن الحتفاء  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  واأك����د 
والأربعني  ال��ت��ا���ش��ع  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
اإحياء  هو  واإمن��ا  عابرة  منا�شبة  لي�س 

الذي  الإم���ارات  ت�شّرب حب  كل من  وج��دان  تاريخية حمفورة يف  للحظة 
غر�شه فينا املغفور لهما ال�شيخ زايد وال�شيخ را�شد رحمهما اهلل عندما زرعا 
بذرة الحتاد لتتحول اإىل �شجرة وارفة بظال العطاء والنه�شة والنماء، 

يف ظل القيادة الر�شيدة.

والزده��������ار وال����رخ����اء م���ن خال 
حتقيق الإجنازات واإطاق الكثر 
خوا  وامل��ب��ادرات ور�شَّ ال��ربام��ج  من 
الإمارات دولًة للت�شامح والتعاي�س 
وال���������ش����ام ح���ي���ث ح���ر����ش���وا على 
والتعاون  الت�شامح  ق��َي��م  تر�شيخ 
والتعاي�س والت�شامن بني خمتلف 
الثقافات والأديان، م�شددين على 
اأن الإمارات كانت ومازالت داعيَة 
����ش���ام ورم��������زاً ل��ل��م��ح��ب��ة وامل������ودة 
ح�شن  واأنها  والتاآلف،  والتعارف 
والكراهية  ال��ع��ن��ف  ي��ن��ب��ذ  م��ن��ي��ع 
والتطرف والتمييز واأنها تتعامل 
مع خمتلف دول العامل على اأ�ش�س 
متينة م��ن الح����رام امل��ت��ب��ادل يف 
امل�شركة  الإن�شانية  القيم  اإط���ار 
وال�شعادة  اخل�����ر  حت���ق���ق  ال���ت���ي 
والزدهار لكل ال�شعوب والدول.«.

رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�صطى:
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